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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
ABAQUA

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

AD

Document comptable de la disposició de la despesa

AEAT

Agència Estatal de l'Administració Tributària

Art.

Article / articles

ASEF

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

ASME

Àrea de Salut de Menorca

ATB

Agència de Turisme de les Illes Balears

ATIB

Agència Tributària de les Illes Balears

BDNS

Base de Dades Nacional de Subvencions

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CAASL

Cultura Aquí y Ahora, S.L.

CAIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

COFIB

Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears

CTM

Consorci Transports de Mallorca

DOUE

Diari Oficial de la Unió Europea

EDAR

Estació Depuradora d'Aigües Residuals

EPRTVIB

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Exp.

Expedient / expedients

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FESMAE

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques
de les Illes Balears

FOGAIBA

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

GAP
Mallorca

Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

GPF

Guia pràctica de fiscalització

HINC

Hospital d'Inca

HMAN

Hospital de Manacor

HSLL

Hospital Son Llàtzer

HUSE

Hospital Universitari Son Espases

IB

Illes Balears

IBANAT

Institut Balear de la Natura
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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
IBAVI

Institut Balear de l'Habitatge

IBISEC

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius

IBETEC

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears

ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

IDI

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

IEB

Institut d'Estudis Baleàrics

IES

Institut d'Educació Secundària

IMP.

Import

IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques

ISSAI

Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors

IVA

Impost sobre el valor afegit

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IGCAIB

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

JCCA

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

LCSP

Llei de contractes del sector públic

LGS

Llei general de subvencions

LPACAP

Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques

MLF

Mallorca Live Festival, AIE

Nre.

Nombre

Núm.

Número

OA

Organisme autònom

OCEX

Òrgans de Control Extern de l'Estat Espanyol

OP

Document comptable d'obligació de pagament

PCAP

Plec de clàusules administratives particulars

PLACSP

Plataforma de contractació del sector públic

PPT

Plec de prescripcions tècniques

RD

Reial decret

RDL

Reial decret llei

RGLCAP

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

RGLS

Reglament general de la Llei de subvencions

SA

Societat anònima
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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
SAP

Sistemes informàtics, aplicacions i processos

SAU

Societat anònima unipersonal

SCIB

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

SEMILLA

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

SFM

Serveis Ferroviaris de Mallorca

SITIBSA

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears

SOIB

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

SPI

Sector públic instrumental

SC

Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

s.d.

Sense dades

SLU

Societat limitada unipersonal

TIR

Taxa interna de retorn

TRLCSP

Text refós de la Llei de contractes del sector públic

TRLS

Text refós de la Llei de subvencions

TACRC

Tribunal Administratiu Central de Recursos Administratius

TRAIN

Document per a la tramesa d'informació a la Sindicatura de Comptes

TRLS

Text refós de la Llei de subvencions

UTE

Unió temporal d'empreses

VEC

Valor estimat del contracte
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l’article 82 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les
competències que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els
articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L'article 12 de l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
Així mateix, l'article 27 del Reglament determina que els informes de fiscalització poden ser de
caràcter general o específic, i que els primers han de fer referència a l'examen i la comprovació
dels comptes de rendició periòdica obligatòria de les entitats del sector públic de les Illes
Balears, l'àmbit temporal dels quals comprèn un exercici econòmic, i els segons, als resultats
d'actuacions de fiscalització concretes sobre entitats, períodes, comptes, operacions, activitats
o serveis determinats.
D'acord amb els articles 2.2.b i 7.d de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, correspon a l'SCIB la
fiscalització de les subvencions i els altres ajuts de contingut econòmic que han concedit els
subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona física o jurídica,
així com la fiscalització dels contractes, sigui quin sigui el seu caràcter, que han formalitzat els
diferents subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació.
El Programa d'actuacions de la Sindicatura de Comptes per als anys 2020 i 2021 preveu
l'elaboració d'un informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent als exercicis 2017 i 2018. És una fiscalització de caràcter específic,
d'acord amb el que estableix l'article 27.3 del Reglament de règim interior d'aquesta
Sindicatura.
Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat subvencionadora i de la contractació,
per comprovar si l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut de les Illes Balears,
l'Agència Tributària de les Illes Balears i les entitats del sector públic instrumental autonòmic
compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables i per emetre'n judici
amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita fiscalització se circumscriu únicament a les
mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.
Durant el segon semestre de 2020 i el primer trimestre de 2021, un equip de cinc auditors, sota
la direcció de la cap de l'Àrea d'Auditoria de la Comunitat Autònoma i amb el suport de la cap
del Servei Jurídic i dels serveis administratius de la Sindicatura de Comptes, ha dut a terme
l'examen i la fiscalització de les subvencions i dels contractes de la CAIB objecte d'aquest
Informe, d'acord amb les Directrius tècniques que el Consell de l'SCIB va aprovar el 5 de març
de 2020.
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El treball de fiscalització s'ha dut a terme a les dependències de l'SCIB.
Les taules i els gràfics que apareixen en l'Informe, els han elaborats els auditors de l'Àrea
d'Auditoria de la Comunitat Autònoma, tret que s'indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe s'expressen en milers d'euros,
tret que s'indiqui el contrari.
En el cas dels contractes, els imports s'han d'entendre amb l'IVA inclòs, excepte que s'indiqui el
contrari. Internament, s'han treballat les xifres en euros i en cèntims d'euro. Per tant, les dades
que apareixen en l'Informe són les originals reconvertides a milers d'euros amb el format de
visualització de zero decimals, tot i que conserven la totalitat de les xifres. Es fa constar la xifra
0 quan l'import és inferior a 500 euros, mentre que, quan la quantia és 0, apareix el signe -. La
coherència interna és absoluta, tot i que, en alguns casos, es puguin produir diferències
degudes al format de visualització de les dades.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació.
Així mateix, les recomanacions figuren en lletra cursiva i negreta.
Cal agrair la col·laboració que ha prestat el personal de les unitats de contractació i tramitació
de subvencions de les diferents conselleries, els organismes autònoms, del Servei de Salut de
les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i de les entitats del sector
públic instrumental, que formen part de l'àmbit subjectiu d'aquest Informe.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
A.

ÀMBIT SUBJECTIU

L'àmbit subjectiu comprèn:
−

l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;

−

el Servei de Salut de les Illes Balears;

−

l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), i

−

les entitats del sector públic instrumental autonòmic

La Universitat de les Illes Balears (UIB), tot i ser una entitat dependent de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, no forma part de l'àmbit subjectiu d'aquest Informe, atès que és
objecte d'un informe específic que elabora anualment l'SCIB.
D'altra banda, cal tenir present que el Compte general de la Comunitat Autònoma comprèn els
organismes autònoms següents, els quals s'integren en el pressupost de la Comunitat
Autònoma en seccions pressupostàries separades:
−

Institut Balear de la Dona (secció 73)

−

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (secció 76)

−

Institut d'Estadística de les Illes Balears (secció 77)

−

Escola Balear d'Administració Pública (secció 78)

−

Institut de Seguretat i Salut Laboral (secció 79) (només pel que fa a l'exercici 2018)
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D'acord amb els criteris i les definicions de la Llei 7/2010, les entitats de la CAIB que abasten
l'àmbit subjectiu d'aquest Informe són les següents al tancament dels exercicis 2017 i 2018:
Entitats públiques empresarials:
−

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

−

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

−

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) (exercici 2017) / Agencia d'Estratègia
Turística de les Illes Balears (AETIB) (exercici 2018)

−

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

−

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

−

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

−

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

−

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

−

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

−

Ports de les Illes Balears

−

Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)

−

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

−

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

−

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
(IBETEC)

−

Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

−

Institut d'Estudis Baleàrics (exercici 2018)

Societat mercantil pública:
−

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)

Fundacions del sector públic:
−

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears
(FESMAE-IB)

−

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

−

Fundació per a l'Esport Balear

−

Fundació Robert Graves

−

Fundació Teatre Principal d'Inca (només exercici 2017)

−

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal
de les Illes Balears

−

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

−

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
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−

Fundació Santuari de Lluc (només exercici 2017)

−

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)

−

Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears

Consorcis:
−

Centre Balears Europa (CBE)

−

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

−

Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

−

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) (només exercici 2017)

−

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

−

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

−

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

−

Consorci Velòdrom Palma Arena

−

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i
d'Infraestructures en el Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

−

Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics)

−

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

−

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

−

Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP)

B.

Construcció

ÀMBIT OBJECTIU I TEMPORAL

Conformen l'àmbit objectiu d'aquest Informe:
−

La revisió de les subvencions directes i amb convocatòria que han atorgat
l'Administració general de la CAIB, i les entitats del sector públic instrumental
autonòmic (el Servei de Salut de les Illes Balears i l'ATIB no han concedit subvencions)
durant els exercicis 2017 i 2018, a fi de determinar si els actes administratius referents
a les bases reguladores, a les convocatòries, a les concessions, a la formalització i la
justificació i als aspectes comptables i financers de les subvencions es realitzen d'acord
amb la normativa que els és aplicable.
No és objecte d'aquest Informe la fiscalització dels convenis que han subscrit els
òrgans gestors durant els exercicis 2017 i 2018.

−

La revisió dels contractes, inclosos els menors, que la l'Administració general de la
CAIB, el Servei de Salut de les Illes Balears, l'ATIB i les entitats del sector públic
instrumental autonòmic han adjudicat al 2017 i al 2018, a fi de determinar si la
contractació pública s'ajusta a la normativa i als principis rectors que li són aplicables
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(publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació),
així com l'execució correcta de la despesa pública.
No és objecte d'aquest Informe la fiscalització dels encàrrecs de gestió.
L'abast temporal de la fiscalització se circumscriu als exercicis 2017 i 2018.

C.

OBJECTIUS GENERALS

En les Directrius tècniques de fiscalització que va aprovar el Consell de l'SCIB s'han establert
els següents objectius generals d'aquest Informe sobre l'activitat de foment (o
subvencionadora) i contractual de la CAIB corresponent als exercicis 2017 i 2018:
a. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

Els objectius que es fixen per analitzar l'activitat subvencionadora són els següents:
−

Comprovar que el centre gestor ha informat de la utilitat pública i social de les activitats
de foment realitzades mitjançant la concessió de subvencions

−

Comprovar si l’activitat subvencionadora s’ajusta als principis de publicitat,
concurrència i objectivitat, i si els procediments per concedir subvencions s’ajusten a la
normativa vigent.

−

Verificar la justificació correcta de les despeses susceptibles de subvenció.

−

Determinar si les ajudes atorgades s’han aplicat a les finalitats per a les quals es varen
concedir.

S’exposen, de forma separada i distingint per òrgans gestors, les principals incidències dels
expedients fiscalitzats que formen part de la mostra seleccionada. Així mateix, se separen les
subvencions amb convocatòria de les subvencions de concessió directa.
A més, en els apartats corresponents, l'SCIB fa constar les recomanacions que considera
pertinents i les mesures per emprendre a fi de millorar l’activitat subvencionadora de
l’Administració de la CAIB i del seu sector públic instrumental. Abans de l'anàlisi concreta dels
expedients, es detallen les incidències més significatives, amb les limitacions de l'abast que
s'han posat de manifest durant l'elaboració d'aquest Informe i s'obtenen unes conclusions, amb
un nivell de seguretat limitada, sobre el compliment de la legalitat de l'activitat
subvencionadora.
En el tractament i l'exposició dels resultats obtinguts, s'ha seguit l'ordre de la classificació
orgànica que estableixen les lleis de pressuposts generals de la CAIB per als exercicis 2017 i
2018, i s'ha distingit entre les subvencions que han atorgat les diferents conselleries, els
organismes autònoms i les entitats del sector públic autonòmic.
b. ACTIVITAT CONTRACTUAL

En particular, s'ha d'examinar de cadascun dels contractes seleccionats:
−

La justificació de l'existència d'una necessitat d'interès públic i del pressupost
corresponent de licitació.

−

La justificació del procediment i de la forma d’adjudicació.

−

El procediment de licitació, que s’ha d’adequar als principis rectors de la contractació
pública i de l’execució de la despesa pública.
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−

La formalització documental del contracte, que ha de ser coherent amb les actuacions
anteriors de l’expedient.

−

L’execució del contracte, que ha de ser coherent amb les estipulacions del contracte.

S'exposen, de forma separada, les principals incidències dels expedients fiscalitzats per a cada
un dels òrgans de contractació, i es distingeix entre contractes ordinaris i contractes menors.
Abans de l'anàlisi concreta dels expedients, es detallen les incidències més significatives, amb
les limitacions de l'abast que s'han posat de manifest durant l'elaboració d'aquest Informe i
s'obtenen unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, sobre el compliment de la
legalitat de l'activitat contractual.
A més, s'exposen en els apartats corresponents les recomanacions que l'SCIB considera
pertinents per a la millora de l'activitat contractual de la CAIB, del Servei de Salut, de l'ATIB i
del sector públic instrumental de la CAIB.
Pel que fa al tractament i l'exposició dels resultats obtinguts, s'ha seguit la classificació orgànica
que estableixen les lleis de pressuposts generals de la CAIB per als exercicis 2017 i 2018, amb
la distinció entre la contractació que han formalitzat l'Administració general de la CAIB i els
seus organismes autònoms, el Servei de Salut de les Illes Balears, l'ATIB i les entitats del
sector públic autonòmic.

3. IDENTIFICACIÓ DE LES NORMES
APLICADES AL TREBALL EFECTUAT

D’AUDITORIA

La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les normes Internacionals d'auditoria ISSAIES 100 «Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», 400 «Principis fonamentals
de la fiscalització de compliment» i 4000 «Directrius per a la fiscalització de compliment», que
l'SCIB va assumir mitjançant els acords del Consell d'11 de juliol i de 18 de desembre de 2014.
Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX 4001:
«Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes» i la Instrucció de l'SCIB de
fiscalització sobre importància relativa i materialitat, que el Consell de l'SCIB va aprovar el 27
d'abril de 2017.

4. MARC NORMATIU
Atès l'àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, constitueixen el marc normatiu específic
que regula l'activitat subvencionadora i de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears durant els exercicis 2017-2018, bàsicament, les disposicions següents:
Activitat subvencionadora:
−

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)

−

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions de les Illes Balears (TRLS)

−

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS)
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−

Decret 38/2009, de 26 de juny, de desplegament del règim jurídic de la base de dades
de subvencions i ajudes públiques de la CAIB

−

Les ordres de bases reguladores aplicables a cadascuna de les matèries
subvencionades i les resolucions de convocatòries de subvencions

En matèria de subvencions, a les entitats autònomes i a la resta d'entitats de dret públic que
depenen de la CAIB, els és aplicable la mateixa normativa que a l'Administració general de la
CAIB (art. 3.1 del TRLS). Pel que fa a l'activitat de foment dels consorcis i de les fundacions
sotmesos a l'ordenament autonòmic, els és aplicable l’article 20 de la LGS i els articles 2, 4, 5,
6.2, 7, 9, 10 i 34 del TRLS, i també el títol V del TRLS, amb l’excepció de l’article 62.2, tal com
determina la disposició addicional primera del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Per elaborar aquest Informe, s'ha tingut en compte el Pla Estratègic de Subvencions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2017 i 2018, i les seves posteriors
modificacions. El Pla de l'any 2017 va ser aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 3 de
febrer de 2017 (BOIB núm. 15, de 4 de febrer), mentre que el corresponent als exercicis 20182020 va ser aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31,
de 10 de març).
Activitat contractual:
−

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

−

Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per a
adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres

−

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

−

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

−

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

−

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)

Així mateix, s'han tingut en compte el que disposen les instruccions internes de contractació de
les entitats del sector públic instrumental autonòmic, quan han resultat aplicables.
Cal tenir en compte, que la nova Llei 9/2017, de contractes del sector públic, no produeix
efectes fins que entra en vigor, cosa que es produeix dia 9 de març de 2018. Per aquest motiu,
i d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de l'esmentada Llei, els
expedients de contractació iniciats, respecte dels quals la publicació de la convocatòria
d'adjudicació corresponent (o l'aprovació dels plecs en cas dels procediments negociats sense
publicitat) s'hagi produït amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei, es continuen regint per
la normativa aplicable anterior (TRLCSP).
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De la mateixa forma, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la nova llei s'han de regir, quant a efectes, compliment i extinció, incloent-hi la
modificació, la duració i el règim de pròrrogues, per la normativa aplicable anterior.
El detall de la normativa que ha consultat l'SCIB en el desenvolupament d'aquest Informe, tant
pel que fa a l'activitat subvencionadora com a la contractual i l'administrativa, pressupostària i
general, figura en l'Annex I d'aquest Informe

5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS
Els criteris i les tècniques que s'han aplicat a la fiscalització són els generalment acceptats en
la realització de treballs d'auditoria d'entitats públiques, i especialment els principis i les normes
d'auditoria que han elaborat la Intervenció General de l'Estat, la Comissió de Coordinació dels
Organismes Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i també, supletòriament, les normes
tècniques d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

A.

ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS I CONTRACTES

La Intervenció General de la CAIB ha tramès la relació de subvencions, així com les bases
reguladores, les convocatòries i les dades pressupostàries corresponents als exercicis 2017 i
2018. Així mateix, ha tramès a l'SCIB la relació de contractes menors i no menors formalitzats
en els exercicis 2017 i 2018 en l'àmbit de l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i
l'ATIB, d'acord amb el que disposa l'article 29.3 del TRLCSP i l'art. 335.1 de la LCSP.
Pel que fa a les entitats del sector públic instrumental autonòmic, han tramès a l'SCIB, a través
del tràmit telemàtic TRAIN-01, la relació dels contractes formalitzats i el detall de les
subvencions, les ajudes, les mesures de suport i, en general, qualsevol disposició dinerària
sense contraprestació que han concedit durant els exercicis 2017 i 2018.
Per elaborar aquest Informe, l'SCIB ha requerit a les entitats que formen part de l'àmbit
subjectiu la informació i la documentació addicional relativa als contractes que formen part de la
mostra seleccionada, així com més informació aclaridora quan ha estat necessari.
A partir de la informació disponible, s'han dut a terme les actuacions següents:
En matèria de subvencions:
−

Analitzar de forma global l'activitat subvencionadora de l'Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a partir de la informació que ha retut la
IGCAIB i les mateixes entitats del sector públic instrumental autonòmic.

−

Determinar l'import total de l'activitat subvencionadora, les obligacions reconegudes i el
nombre de beneficiaris dels exercicis 2017 i 2018, d'acord amb la informació tramesa.

−

Seleccionar la mostra de les subvencions atorgades per fiscalitzar, en funció dels
criteris establerts en les Directrius tècniques i en aquest mateix apartat.

−

Examinar els expedients i la documentació justificativa de les subvencions esmentades
a fi de determinar si l'activitat de foment de l'ens fiscalitzat s'ajusta als principis de
publicitat, concurrència i objectivitat, així com si els procediments que s'han seguit per
concedir i justificar les subvencions s'ajusten a la normativa vigent.

−

Exposar els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients que conformen la
mostra, agrupats per entitats, i distingint entre subvencions amb concurrència i
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subvencions de concessió directa, amb el detall de les incidències de compliment de
legalitat i la conclusió sobre si els expedients analitzats són conformes a la normativa
aplicable. Així mateix la Sindicatura fa les recomanacions que considera pertinents.
En matèria de contractes:
L'anàlisi dels contractes formalitzats durant els exercicis 2017 i 2018 s'ha dut a terme en funció
de la tipologia i dels procediments d'adjudicació, de manera que abasta les fases de
preparació, adjudicació i perfecció, i també, si escau, les d'execució, modificació i extinció dels
contractes.
A partir de la informació disponible per a l'SCIB, s'han dut a terme les actuacions següents:
−

Analitzar de forma global l'activitat contractual de l'Administració general de la CAIB, del
Servei de Salut de les Illes Balears, de l'ATIB i de les entitats del sector públic
instrumental autonòmic.

−

Determinar l'import total dels contractes formalitzats durant els exercicis 2017 i 2018,
distingint per tipus d'ens, i les imputacions pressupostàries corresponents.

−

Determinar si l'ens fiscalitzat s'ajusta als principis rectors de la contractació pública
(publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació) i
als principis rectors de l'execució de la despesa pública.

−

Seleccionar una mostra dels contractes no menors formalitzats durant els exercicis
2017 i 2018, i dels menors adjudicats, d'acord amb el que s'estableix en les Directrius
tècniques de fiscalització i en aquest Informe. Ateses les diferències significatives que
es donen entre els ens que formen part del sector públic autonòmic, per seleccionar la
mostra s’han adoptat criteris quantitatius, però també de qualitatius, a fi de garantir-ne
la representativitat.

−

Analitzar les distintes fases de l'expedient de contractació i verificar-ne el compliment
de la legalitat: actuacions preparatòries, fases de selecció, adjudicació i formalització, i
execució del contracte.

−

Exposar els resultats de la fiscalització distingint entre contractes no menors i
contractes menors, detallant les incidències de compliment de legalitat i la conclusió
sobre si els expedients analitzats són conformes a la normativa aplicable. Així mateix la
Sindicatura fa les recomanacions que considera pertinents.

A continuació, s'exposen els criteris que s'han tingut en compte per seleccionar la mostra de
subvencions i contractes per fiscalitzar, a l'hora d'elaborar aquest Informe.

B.
CRITERIS
FISCALITZAR
B.1

DE

SELECCIÓ

DE

LES

MOSTRES

D'EXPEDIENTS

PER

SUBVENCIONS

Formen part de l'univers de l'Informe totes les subvencions o les línies de subvencions
atorgades als exercicis 2017 i 2018, amb independència de la conselleria, l'organisme
autònom, o l'entitat del SPI de la CAIB que les han atorgat. Així, i per seleccionar la mostra de
subvencions o línies de subvencions per fiscalitzar, s'ha tingut en compte l'exercici concret en
què s'han atorgat, i els criteris de selecció varen ser els mateixos per als dos exercicis.
19

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Per seleccionar la mostra que s'ha de fiscalitzar respecte de les subvencions amb convocatòria,
s'han detret de la població total, quan s'han detectat, les tipologies d'operacions següents:
a) Les línies de subvencions que l'SCIB ja va fiscalitzar en l'Informe 175/2020 de les
subvencions i dels contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2015-2016.
b) Les subvencions finançades exclusivament amb fons europeus, atès que les
fiscalitzen a posteriori els organismes corresponents.
c) Les subvencions que ha fiscalitzat la IGCAIB.
Pel que fa a les subvencions sense convocatòria, se n'han exclòs les subvencions que ja s'han
fiscalitzat en els dos informes anteriors de l'SCIB (Informe 133/2017 de les subvencions i dels
contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2013 i 2014 i Informe 175/2020 de les
subvencions i dels contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2015 i 2016) i que no han
presentat incidències significatives.
Pel que fa a les entitats del sector públic instrumental autonòmic, per fer les mostres l'SCIB ha
considerat les entitats que concedeixen subvencions, les quals no han entrat en les mostres de
contractes, i viceversa.
A més, la mostra està formada per subvencions amb convocatòria i subvencions sense
convocatòria de l'Administració general de la CAIB i de les entitats del sector públic
instrumental de la CAIB seleccionades d'acord amb els criteris següents:

B.1.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
1. Subvencions amb convocatòria:
1.1 Les línies de subvencions s'han classificat de més import a menys, i s'han
seleccionat les dues subvencions amb més import d'obligacions reconegudes: la línia
núm. 2, que correspon a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i la línia núm. 3,
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. A més, s'ha seleccionat una línia per mostra
dirigida, que correspon a la subvenció núm. 1 de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació.
1.2 Al mateix temps, per cada línia de subvenció s'han seleccionat els 3 beneficiaris de
més import pel que fa a les obligacions reconegudes.
2. Subvencions sense convocatòria:
Les subvencions s'han classificat de més a menys import d'obligacions reconegudes, i s'han
analitzat un total de quatre subvencions, tres de les quals per més import i una per mostra
dirigida. De les quatre subvencions, n'hi ha dues a favor del Consell Insular de Formentera, una
altra a favor de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'altra, a una entitat vinculada a la
CAIB.

B.1.2 ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB
Pel que fa a les subvencions que han concedit les entitats del sector públic instrumental de la
CAIB, s'han seleccionat quatre línies de subvencions amb convocatòria i una subvenció de
concessió directa, totes cinc per mostra dirigida.
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B.2

CONTRACTES

Formen part de l'univers de l'Informe tots els contractes no menors formalitzats i menors
adjudicats durant els exercicis 2017 i 2018 de l'Administració general de la CAIB (amb
independència de la conselleria o l'organisme autònom que els ha tramitat), del Servei de Salut
de les Illes Balears (incloent-hi els centres gestors), de l'ATIB i de les entitats del sector públic
instrumental de la CAIB.
Pel que fa a les entitats del sector públic instrumental autonòmic, per fer les mostres l'SCIB ha
considerat les entitats que informen de contractes formalitzats, les quals no han entrat a les
mostres de subvencions, i viceversa.
Durant el procés de revisió de les dades sobre l'activitat contractual de l'Administració general
de la CAIB, el Servei de Salut i l'ATIB s'han posat de manifest discrepàncies significatives entre
diferents bases de dades. Això podria afectar el procés de selecció de les mostres i la seva
representativitat. Per això, la selecció de mostres s'ha basat en les diferents bases de dades
per garantir un abast més gran de la fiscalització.

B.2.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
Per seleccionar la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han detret de la població total les
tipologies d'operacions següents (quan s'han detectat): contractes patrimonials (classificats
amb el codi AMBDE), resolucions de contractes (classificats amb el codi ACRED), contractes
d'arrendament (classificats amb el codi ARR), pròrrogues d'arrendament (classificats amb el
codi PRO02) i cessions de contractes o canvis de nom de l'adjudicatari (classificats amb el codi
CESSI).
S'han posat de manifest discrepàncies significatives entre la informació tramesa per part de
l'Administració general de la CAIB sobre els contractes formalitzats en els exercicis 2017-2018,
i la informació que figura a la PLACSP per aquests mateixos exercicis i que es recullen en
l'apartat III.1 del present Informe i per aquest motiu les mostres dels expedients a fiscalitzar es
varen seleccionar en base als criteris que s'exposen a continuació:
Contractes ordinaris
S'han seleccionat 12 contractes ordinaris de l'Administració general de la CAIB (7 d'entre els
publicats en la PLACSP i 5 dels quals va informar la IGCAIB) i d'acord amb el següents criteris:
se n'han seleccionat 10 per import (2 corresponen a l'exercici 2017 i 8, a l'exercici 2018) i 2
contractes per mostra dirigida i corresponen a l'exercici 2018.
Contractes menors
S'han seleccionat 25 contractes menors de l'Administració general de la CAIB d'acord amb els
criteris següents:
1) 20 contractes menors seleccionats per l'import, 10 de l'exercici 2017 i 10 de l'exercici 2018,
d'acord amb els criteris següents:
- De l'exercici 2017, un total de 10 contractes menors, dels quals l'SCIB en va seleccionar 5
dels publicats a la PLACSP i els altres 5 de la relació de contractes que va trametre
l'Administració general de la CAIB.
- De l'exercici 2018, d'acord amb els imports de la LCSP un total de 10 contractes menors tots
seleccionats de la PLACSP.
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2) 5 contractes menors per mostra dirigida: 2 dels quals corresponen al 2017 i en va informar
l'Administració general de la CAIB i 3 són l'exercici 2018 i es varen publicar a la PLACSP.

B.2.2 SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
S'han posat de manifest discrepàncies significatives entre la informació que figura a la PLACSP
dels contractes formalitzats en els exercicis 2017-2018, la informació que ha tramès el Servei
de Salut sobre aquests contractes i la tramesa arran del procés de fiscalització del Compte
general corresponent als dits exercicis, que figuren explicades en l'apartat III.1 d'aquest Informe
i, per això, les mostres dels expedients per fiscalitzar es varen seleccionar sobre la base dels
criteris que s'exposen a continuació:
Contractes ordinaris
S'han seleccionat 12 contractes ordinaris del Servei de Salut de les IB d'acord amb el criteri
següent: 10 seleccionats per l'import i publicats a la PLACSP (3 contractes corresponents a
l'exercici 2017 i 7, a l'exercici 2018) i 2 contractes seleccionats de forma dirigida que figuren en
la llista de la relació de despeses superiors a 500 milers d'euros que ha facilitat el Servei de
Salut durant el procés de fiscalització de l'SCIB del Compte general dels exercicis 2017 i 2018,
respectivament.
Contractes menors
S'han seleccionat 25 contractes menors del Servei de Salut d'acord amb el següent criteri:
1) 20 contractes menors seleccionats per import, 10 de l'exercici 2017 i 10 de l'exercici 2018,
d'acord amb els criteris següents:
- De l'exercici 2017, un total de 10 contractes menors, dels quals l'SCIB en va seleccionar 5
dels publicats a la PLACSP i els altres 5, de la relació de contractes que va trametre el Servei
de Salut.
Donat que a la PLACSP els imports dels contractes figuren sense IVA, d'acord amb el TRLCSP
han de ser inferiors als 18.000 euros (IVA exclòs) en cas de subministraments i serveis o de
50.000 euros en cas d'obres.
Quant als contractes del Servei de Salut, atès que se'n va trametre la informació amb l'IVA
inclòs, d'acord amb el TRLCSP els imports han de ser inferiors als 21.780 euros pel que fa a
subministraments i serveis, i de 60.500 euros respecte d'obres.
- De l'exercici 2018, un total de 10 contractes menors, tots seleccionats de la PLACSP (en el
2018 tots els contractes s'havien de publicar en el perfil de contractant), d'acord amb els
imports de la LCSP els imports dels quals han de ser inferiors als 15.000 euros respecte de
subministraments i serveis (IVA exclòs), i de 40.000 euros (IVA exclòs) respecte d'obres.
2) 5 contractes menors per mostra dirigida: 3 dels quals corresponen al 2017 i en va informar el
Servei de Salut i 2 són de l'exercici 2018 i es varen publicar a la PLACSP.

B.2.3 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
També s'han posat de manifest discrepàncies significatives entre la informació que ha tramès
l'ATIB sobre els contractes formalitzats en els exercicis 2017-2018, i la informació que apareix
en la PLACSP d'aquests mateixos exercicis. Aquestes discrepàncies s'expliquen en l'apartat
III.1 d'aquest Informe i, per aquest motiu, les mostres dels expedients per fiscalitzar es varen
seleccionar sobre la base dels criteris que s'exposen a continuació:
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Contractes ordinaris
S'han seleccionat 2 contractes ordinaris de l'ATIB d'acord amb el criteri següent: 1 contracte
seleccionat de la PLACSP per l'import i corresponent a l'exercici 2018 i 1 contracte per mostra
dirigida de l'exercici 2017.
Contractes menors
S'han seleccionat 3 contractes menors dels exercicis 2017-2018 d'acord amb el criteri següent:
2 contractes per l'import més elevat i de l'exercici 2018 i un per mostra dirigida corresponent a
l'exercici 2017.

B.2.4 ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB
Sobre la base de la informació que han retut les entitats de la CAIB mitjançant el document
TRAIN-01, s'ha fet la selecció dels expedients per fiscalitzar, d'acord amb els criteris que
s'exposen a continuació:
Contractes ordinaris
S'han seleccionat 8 contractes ordinaris dels exercicis 2017-2018 d'acord amb el criteri
següent: 6 contractes per l'import més elevat, dels quals se'n tria un de cada entitat amb la
finalitat de només fiscalitzar un contracte per entitat, i dos contractes per mostra dirigida.
Contractes menors
S'han seleccionat 20 contractes menors: 10 corresponents a l'exercici 2017 i 10, a l'exercici
2018 per import.

6. RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE LES ENTITATS
AMB RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
Els responsables de les entitats fiscalitzades que formen l'àmbit subjectiu d'aquest Informe i el
Consell de Govern de la CAIB han de garantir que les activitats i les operacions dutes a terme
en l'exercici de l'activitat subvencionadora i de contractació administrativa objecte de
fiscalització resulten conformes a les normes aplicables.
D’altra banda, la Intervenció General de la CAIB revisa que les activitats i les operacions
realitzades en l’exercici de l’activitat subvencionadora i de contractació objecte de fiscalització
resultin conformes a les normes aplicables.
Els òrgans abans esmentats són els responsables d’establir el sistema de control intern que
considerin necessari per garantir que les activitats revisades estiguin exemptes d'incompliments
legals i d'incorreccions materials deguts a frau o error.

7. RESPONSABILITAT
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre el compliment de legalitat de l'activitat subvencionadora i de contractació administrativa
de l'Administració general de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears, de l'ATIB i de les
entitats del sector públic instrumental autonòmic corresponent als exercicis 2017 i 2018.
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Aquestes conclusions s'han de circumscriure a les mostres d'expedients seleccionades i als
procediments descrits en l'Informe de fiscalització.
Amb aquest objectiu, la fiscalització s'ha dut a terme d'acord amb els principis i les normes de
fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i
substantives, que s'han considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i
adients per poder expressar les conclusions que s'exposen en l'Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
planificació i l'execució de la fiscalització s'adrecin a obtenir una seguretat limitada que els
expedients revisats han estat conformes, en els aspectes significatius, a la normativa aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. En efectuar aquestes valoracions de risc, l'equip
auditor ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que, en cap cas, la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de
les entitats fiscalitzades.
L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA
1. CONSIDERACIONS GENERALS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'activitat subvencionadora de l'Administració
general de la CAIB i dels seus organismes autònoms durant els exercicis 2017 i 2018 ha estat
la següent:
CAIB 2017. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2017
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
Conselleria de
11 Presidència
3
14
85
4
889
18
974
Conselleria d'Innovació,
12 Recerca i Turisme
4
37
783
1
3
38
786
Conselleria d'Educació i
13 Universitat
10
650
4.927
3
2
653
4.929
Conselleria d'Hisenda i
Administracions
14 Públiques
1
406
271
1
203
407
474
Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i
15 Pesca
1
16
51
6
1.408
22
1.459
Conselleria de Serveis
17 Socials i Cooperació
13
134
7.870
13
2.151
147
10.021
18 Conselleria de Salut
1
6
151
3
244
9
395
Conselleria de Treball,
19 Comerç i Indústria
21
626
10.055
12
1.365
638
11.420
Conselleria de Territori,
25 Energia i Mobilitat
14
334
2.059
2
249
336
2.308
Conselleria de Cultura,
26 Participació i Esports
14
565
2.728
17
1.877
582
4.605
73 Institut Balear de la Dona
1
8
40
1
48
9
88
Servei d'Ocupació de les
76 Illes Balears
19
653
26.210
106
201
759
26.411
Institut d'Estadística de
77 les Illes Balears
0
0
0
0
0
0
0
Escola Balear
78 d'Administració Pública
2
34
22
0
0
34
22
TOTAL
104
3.483
55.253
169
8.640
3.652
63.893

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
11 Conselleria de Presidència
Conselleria d'Innovació,
12 Recerca i Turisme
Conselleria d'Educació i
13 Universitat

CAIB 2018. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2018
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
3
22
167
2
86
24
253
8

43

1.969

2

395

45

2.364

14

1.452

7.159

5

1.319

1.457

8.478
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
Conselleria d'Hisenda i
14 Administracions Públiques
Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i
15 Pesca
Conselleria de Serveis
17 Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
Conselleria de Treball,
19 Comerç i Indústria
Conselleria de Territori,
25 Energia i Mobilitat
Conselleria de Cultura,
26 Participació i Esports
73 Institut Balear de la Dona
Servei d'Ocupació de les
76 Illes Balears
Institut de Seguretat i Salut
79 Laboral
TOTAL

CAIB 2018. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2018
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
2

406

1.854

12

3.614

418

5.468

2

54

597

6

916

60

1.513

12
1

206
1

9.481
0

13
2

2.275
165

219
3

11.755
165

25

891

17.235

91

2.098

982

19.333

18

380

2.160

21

229

401

2.389

22
2

1.147
13

5.269
69

19
1

2.971
57

1.166
14

8.240
125

28

990

34.558

180

693

1.170

35.251

0
137

0
5.605

0
80.519

1
355

20
14.837

1
5.960

20
95.356

L'ordre de les seccions pressupostàries que apareix en els quadres anteriors és el que figura
en la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2017, i
en la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018,
respecte de cada any.

B.

CONSIDERACIONS GENERALS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL DE LA CAIB

D’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’activitat subvencionadora de les entitats del
sector públic instrumental de la CAIB durant els exercicis 2017 i 2018, d'acord amb la
informació que han tramès les entitats mitjançant l'annex TRAIN-1, ha estat la següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2017
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
Entitats públiques
empresarials (*)
15
19.921
59.475
0
0
19.921
59.475
Societats mercantils
dependents
0
0
0
0
0
0
0
Fundacions dependents
10
20
222
76
58
96
280
Consorcis dependents
2
58
42
0
0
58
42
TOTAL
27
19.999
59.739
76
58
20.075
59.797
(*) L’apartat d’entitats publiques empresarials inclou les ajudes que tramita el FOGAIBA, tant les línies amb finançament propi (recursos propis) com les que
són objecte del control financer que realitza la Intervenció General de la CAIB perquè es financen amb fons europeus.
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ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2018. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2018
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
Entitats públiques
empresarials (*)(**)
18
29.130
63.551
3
60
29.133
63.611
Societats mercantils
dependents
0
0
0
0
0
0
0
Fundacions dependents
14
90
284
0
0
90
284
Consorcis dependents
1
4
49
0
0
4
49
TOTAL
33
29.224
63.884
3
60
29.227
63.944
(*) L’apartat d’entitats publiques empresarials inclou les ajudes que tramita el FOGAIBA, tant les línies amb finançament propi (recursos propis) com les que
són objecte del control financer que realitza la Intervenció General de la CAIB perquè es financen amb de fons europeus.
(**) Les subvencions de concessió directa de les entitats públiques empresarials inclouen la subvenció de l’IBANAT, encara que el conveni es va formalitzar
el 27 de desembre de 2017.

2. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT
DE LA LEGALITAT
Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencionadora de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que comprèn 3
subvencions amb convocatòria i 4 subvencions de concessió directa.
A més, la Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat
subvencionadora de les entitats del sector públic instrumental de la CAIB, que comprèn 4
subvencions amb convocatòria i 1 subvenció de concessió directa.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, els treballs s'han efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitació de l'abast
1. L'Administració general de la CAIB i les entitats del sector públic instrumental de la CAIB no
han retut a l'SCIB tot el suport documental dels expedients seleccionats d'acord amb el detall
que figura en els apartats següents. Aquesta limitació impedeix garantir que la informació que
consta en l'Informe sigui completa i comprensiva de tota l’activitat de foment de l'Administració
General de la CAIB i de les entitats del sector públic instrumental de la CAIB durant els
exercicis fiscalitzats.
2. Les entitats següents: Ports de les Illes Balears, Institut Balear de la Joventut (IB-Jove),
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA), Fundació Teatre Principal d'Inca,
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i Consorci per a la Protecció i Acollida de les
Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP) no han retut a
l'SCIB, en el termini establert, la informació relativa a les subvencions atorgades durant
l'exercici 2017 d'acord amb l'annex TRAIN-01. En conseqüència, no ha estat possible incloure
les subvencions d'aquestes entitats dins les mostres subjectes a revisió i verificar-ne el
compliment de la normativa de subvencions durant l'esmentat exercici.
3. Pel que fa a l'exercici 2018, les entitats següents: Institut Balear de la Joventut (IB-Jove),
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel,
Consorci d'Aigües de les Illes Balears i Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones
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Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP) no han retut a l'SCIB, en el
termini establert, la informació relativa a les subvencions atorgades durant l'exercici 2018
d'acord amb l'annex TRAIN-01. En conseqüència, no ha estat possible incloure les subvencions
d'aquestes entitats dins les mostres subjectes a revisió i verificar-ne el compliment de la
normativa de subvencions durant l'esmentat exercici.
Incidències més significatives
A. Subvencions amb convocatòria
-Pel que fa a les subvencions amb convocatòria de l'Administració general de la CAIB:
4. En la línia de subvenció núm. 2 no consta la memòria justificativa ni la resolució d'ordenar
l'inici del procediment de la convocatòria per concedir els ajuts.
5. En la línia de subvenció núm. 2 manca l'informe que realitza l'autoavaluació dels programes
d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i
la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
-Pel que fa a les subvencions amb convocatòria de les entitats del sector públic instrumental de
la CAIB:
6.En la línia de subvenció, núm. 1 de l'IDI, donat que l’entitat col·laborada ISBA, SGR és una
entitat financera de caràcter mercantil i, per tant, subjecta al dret privat, encara que en
l’expedient consta el conveni de col·laboració de 7 de març de 2018 entre la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, l’IDI i l’ISBA, SGR, no consta acreditada la selecció de
l’entitat col·laboradora mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat,
concurrència, igualtat i no-discriminació d’acord amb el que es disposa en l’art. 27.2 del TRLS.
7. En la línia de subvenció núm. 1 de l'IDI manca l'informe que realitza l'autoavaluació dels
programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
8. En la línia de subvenció núm. 3 de l'IEB, en els expedients fiscalitzats no queda acreditat
que es compleixi el punt 1.4 de la convocatòria, el qual estableix que els esdeveniments tinguin
programats, com a mínim, un 30 % d'artistes i agents culturals de les Illes Balears.
9. En la línia de subvenció núm. 3 de l'IEB, en l'expedient no consta l'autorització de la
despesa, perquè és una quantia superior a 120 milers d'euros, del Consell de Direcció d'acord
amb el que disposen els estatuts de l'IEB i tampoc consta l'autorització prèvia del Consell de
Govern, donat que, finalment, resulta que és un expedient de despesa de quantia superior a
500 milers d'euros (el crèdit final de la convocatòria és de 625,4 milers d'euros), d'acord amb el
que estableix l'art. 15.2 de la Llei 7/2010.
10. En la línia de subvenció núm. 3 de l'IEB, la Comissió Avaluadora revisa i valora les
peticions dels expedients presentats. Això no obstant, no consten justificats els càlculs
efectuats per determinar els imports subvencionables de cada un dels projectes que han
presentat els beneficiaris.
11. En la línia de subvenció núm. 3 de l'IEB, en els tres expedients analitzats s’observen
moltes anomalies tant amb relació a les despeses considerades elegibles com respecte del
format i el contingut de les factures presentades. En l'expedient no consta que l’IEB hagi fet una
mostra de les factures i les ha considerades totes elegibles, independentment que estiguin o no
signades, no apareguin els conceptes pels quals es fa la factura, no hi hagi constància dels
pagaments, etc.
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A més, cal tenir en compte que els tres expedients fiscalitzats reben subvencions d’altres
institucions públiques i que en el compte justificatiu no han presentat el detall dels ingressos i
dels cobraments, per tant, la manca d’un sistema d’estampillament impedeix comprovar que
aquestes factures no hagin estat aportades com a justificació d'altres subvencions. Tot i que ni
la convocatòria ni les bases reguladores no estableixen cap sistema de validació i
estampillament dels justificants de despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la subvenció
implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control.
12. En els expedients núm. 1, 2 i 3, de l'IDI, el FOGAIBA i l'IEB, respectivament, s'han
detectat incidències en les justificacions.
B. Subvencions de concessió directa
-Pel que fa a les subvencions de concessió directa de l'Administració general de la CAIB:
13. En l'expedient núm. 1, encara que es va tramitar d'urgència, la Resolució de concessió de
la subvenció i el conveni no indiquen de forma completa la forma de justificar-la (art. 39.3 del
TRLS).
14. En l’expedient núm. 1, no consta l'acta, el certificat o l'informe de comprovació material de
la Conselleria competent o de la comissió de seguiment que s'ha justificat adequadament la
subvenció (art. 42 del TRLS i art. 18 del Decret llei 2/2018).
15. En l'expedient núm. 2 la resolució de concessió no inclou aspectes sobre la compatibilitat o
la incompatibilitat amb altres subvencions i sobre terminis i maneres de pagament de la
subvenció que estan determinats en l'art. 65 del RGLS.
16. En l'expedient núm. 3 no queda degudament justificada la no-aplicació dels principis de
publicitat i concurrència en la tramitació de la subvenció, ni tampoc les raons d'interès públic,
social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó, que dificulti la concurrència. Així, atorgar-la
per concessió directa suposa la pèrdua de la transparència, l'objectivitat, la igualtat i la nodiscriminació que aportaria una convocatòria pública (art. 6, 7.1.c i 7.2 del TRLS).
17. En l’expedient núm. 3, el Pla d'actuació 2018 que ha presentat la Fundació, que serveix de
base per sol·licitar l'ajut de referència, estableix les previsions següents en relació amb
l'exercici 2018: unes despeses totals de 306 milers d’euros i uns ingressos pel mateix import
(excloent-ne la subvenció). En conseqüència, d’acord amb les previsions de la mateixa
Fundació, al llarg de 2018 seria possible sufragar l'activitat corrent sense ajudes. Malgrat que
l'objectiu de la subvenció sigui «contribuir a la sostenibilitat i garantir la continuïtat de la
Fundació», no consta en l’expedient una justificació o un estudi que compatibilitzi la concessió
d’un ajut amb unes previsions econòmiques favorables.
18. En els expedients núm. 1, 2, 3 i 4 s'han detectat incidències en les justificacions.
-Pel que fa a les subvencions de concessió directa de les entitats del sector públic instrumental
de la CAIB:
19. En l'expedient núm. 1 de l'IBANAT en el conveni manca concreció a l'hora de determinar la
forma i els terminis de la justificació, i també la forma i els terminis de pagament (art. 69, 71 i 72
del RGLS), la qual cosa provoca que no es presenti un compte justificatiu amb la informació tal
com s'estableix en l'art. 72 del RGLS.
Amb independència de les incidències més significatives exposades en aquest punt, en els
apartats següents es descriu el detall dels resultats i de les incidències detectades en la
fiscalització que la Sindicatura de Comptes ha dut a terme.
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3. CONCLUSIONS
Excepte per les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-3 i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 4-19 de l'apartat anterior, l'activitat
subvencionadora de l'Administració general de la CAIB i de les entitats del sector públic
instrumental de la CAIB que ha revisat la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Això no obstant, pel que fa a l'entitat Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), les incidències posades
de manifest en els paràgrafs 8-12 anteriors evidencien greus deficiències en la gestió de
l'activitat subvencionadora.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

4. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA: RESULTATS DEL
TREBALL REALITZAT
A.

SUBVENCIONS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB

Són objecte d'aquest Informe, d'acord amb els criteris que s'han explicat en l'apartat I.5 de
Metodologia i criteris identificats:
−

3 línies de subvencions amb convocatòria, corresponents a la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i al Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

−

4 subvencions de concessió directa corresponents a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports.

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels expedients seleccionats a la
mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun, i distingint
entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.

A.1

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

Respecte d'aquest Informe, la mostra de subvencions amb convocatòria s'exposen en el
quadre següent:
CAIB 2017-2018 SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DATA PUBLICACIÓ
NÚM.
CONSELLERIA
DESCRIPCIÓ
CONVOCATÒRIA
Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre
Conselleria de Serveis que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a
1
Socials i Cooperació
l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF, per als anys 2018 i 2019
01/08/2018
Subvencions destinades a promoure actuacions d'inversió per a la
Conselleria de Treball, modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial per
2
Comerç i Indústria
a l'any 2018
12/06/2018
3
Servei d'Ocupació de Subvencions SOIB Visibles 2018
19/03/2018
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IMPORT TOTAL
CONVOCATÒRIA (*)
7.717
4.660
6.600
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CAIB 2017-2018 SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DATA PUBLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
CONVOCATÒRIA

NÚM.

CONSELLERIA
les Illes Balears (SOIB)
(*) Inclou les modificacions.

IMPORT TOTAL
CONVOCATÒRIA (*)

A.1.1 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
La línia de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2017-2018. SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROGRAMES D'INTERÈS
GENERAL AMB CÀRREC A L'ASSIGNACIÓ TRIBUTARIA DEL 0,7 % DE L'IRPF, PER ALS ANYS 2018 I 2019
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP. BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
Càritas Diocesana de Mallorca
195
3
2
Fundació Projecte Home Balears
195
3
3
Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS)
194
3
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
584

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la Consellera de Salut, Família i Benestar Social, de 24 de maig de 2012, per la
qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis
socials, de persones en situació especial, de menors i família i de planificació i formació
de serveis socials (BOIB núm. 76, de 29 de maig de 2012).
De l'anàlisi de l'expedient es constata que, prèviament a l'aprovació de les bases reguladores,
s'han seguit tots els tràmits que marca el procediment d'elaboració de les disposicions
administratives generals, regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, amb les particularitats establertes en l'article 12.2 del TRLS.
En l'expedient consten la documentació i els informes preceptius establerts per la normativa
vigent. L'article 18.7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears, exceptua les bases reguladores de subvencions del dictamen preceptiu d'aquest
organisme.
2. Convocatòria
Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d'1 d’agost de 2018, per la
qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim
de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació
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tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018
i 2019 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).
L'objecte de la convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades
sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i
programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió
social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió
social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les
Illes Balears, per als anys 2019 i 2020. El finançament es fa amb càrrec a l'assignació del 0,7 %
de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per als anys 2018 i 2019.
La Resolució de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l'informe de la Direcció General de Pressuposts, així com de
l'autorització de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en tractar-se d'una
despesa pluriennal, el certificat d'existència de crèdit, l'informe jurídic sobre l'adequació de la
convocatòria al Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 2018-2020 i a les
bases reguladores, i l'informe de fiscalització prèvia.
Els criteris de valoració i determinació de l’import de la concessió que utilitza el centre gestor
per seleccionar els projectes s'indiquen en l'apartat dotzè de la convocatòria, a través de la
creació d'una comissió avaluadora.
Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als
exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB
núm. 31, de 10 de març), afectada per la modificació de l'annex al Pla Estratègic de
Subvencions de la CAIB per la Resolució de 10 de juliol de 2018 (BOIB núm. 88, de 17 de juliol
de 2018) i per la Resolució de 28 de febrer 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020).
De conformitat amb el punt 3 de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és d'un import
màxim de 6.082 milers d'euros amb càrrec als pressuposts de la CAIB per als exercicis 2018 i
2019, amb la distribució següent: en l'exercici 2018, un import de 2.891 milers d'euros amb
càrrec al capítol IV i un de 150 milers d'euros amb càrrec al capítol VII, i en l'exercici 2019, un
import de 2.891 milers d'euros amb càrrec al capítol IV i de 150 milers d'euros amb càrrec al
capítol VII.
Mitjançant la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 26 de setembre de
2018, es va ampliar el crèdit assignat inicialment (BOIB núm. 120, de 29 de setembre de 2018),
de manera que el pressupost total de la convocatòria és de 7.365 milers d'euros.
Finalment, mitjançant la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 15 de novembre
de 2019, es torna a ampliar el crèdit assignat a la convocatòria per un import de 352 milers
d'euros i es fixa un nou termini per presentar sol·licituds (BOIB núm. 156, de 16 de novembre
de 2019).
Així, el pressupost total de la convocatòria és de 7.717 milers d'euros amb càrrec als
pressuposts de la CAIB per als exercicis 2018 i 2019, amb la distribució següent: en l'exercici
2018, un import de 3.071 milers d'euros amb càrrec al capítol IV i un de 612 milers d'euros amb
càrrec al capítol VII, i en l'exercici 2019, un import de 3.071 milers d'euros amb càrrec al capítol
IV i un de 963 milers d'euros amb càrrec al capítol VII.
L'objecte de l'import de l'ampliació del crèdit de la convocatòria és finançar les despeses
d'inversió per adquirir vehicles utilitzats en la prestació de serveis socials dins la finalitat general
prevista en la convocatòria de subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre
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que desenvolupen programes d'interès general. Són subvencionables les despeses que es
duguin a terme durant l'exercici 2020.
El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors des de l'endemà que
s'hagi publicat la Resolució en el BOIB.
Les dues resolucions, d'ampliació i modificació de la convocatòria de subvencions analitzada,
han complert el procediment per elaborar-la i disposen de l'informe de la Direcció General de
Pressuposts, així com de l'autorització de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,
en tractar-se d'una despesa pluriennal, i del certificat d'existència de crèdit. A més, pel que fa a
la primera modificació, hi consta l'informe jurídic sobre l'adequació de la convocatòria al Pla
Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 2018-2020 i a les bases reguladores, i
l'informe de fiscalització prèvia.
Mitjançant la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 5 de desembre de
2018 (BOIB núm. 153, de 6 de desembre de 2018), es modifica el punt 13.1 de la convocatòria,
relatiu al pagament de les despeses de funcionament dels projectes, amb la distribució
següent:
−

El primer pagament de la subvenció, relatiu a l'anualitat 2019, es correspon amb
l'import efectivament concedit i es tramita en concepte de bestreta amb càrrec a
l'exercici 2018.

−

I el segon pagament de la subvenció, relatiu a l'anualitat 2020, es correspon amb
l'import efectivament concedit i es tramita en concepte de bestreta amb càrrec a
l'exercici 2019.

En els dos pagaments s'exceptua l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la
quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b del Decret 75/2004.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat quart de la convocatòria, poden beneficiar-se de la subvenció objecte
d'aquesta convocatòria les entitats privades sense ànim de lucre que compleixin els requisits
que disposa aquest apartat.
No s'inclouen en la convocatòria les entitats que no responen al concepte d'organitzacions del
tercer sector social de les Illes Balears, així com els organismes o les entitats de dret públic
adscrits o vinculats a una administració pública; les universitats, els partits polítics i les
fundacions que en depenen; els col·legis professionals; les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació; les societats civils; les organitzacions empresarials i els sindicats, i altres
entitats amb fins específics i naturalesa anàlegs als de les esmentades.
L'apartat vuitè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 21
dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria
en el BOIB. D'altra banda, en la Resolució de modificació de la consellera d'Afers Socials i
Esports de 15 de novembre de 2019 s'estableix el termini de quinze dies, comptadors des de
l'endemà que s'hagi publicat la resolució en el BOIB, per presentar les sol·licituds per adquirir
vehicles.
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria.
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la sol·licitud inicial no conté deficiències
i no consta cap requeriment de l'Administració d’esmena.
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En tots els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa subvencional vigent.
En cada expedient de concessió de la subvenció analitzat hi ha un informe tècnic que conclou
favorablement sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits detallats en la
convocatòria.
En els expedients analitzats els informes de valoració de la puntuació obtinguda i el càlcul
inicial de l'import per concedir no tenen data. D'altra banda, el document on es relaciona la
documentació que ha aportat l'entitat no està signat.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria i les valoracions també s'hi adeqüen.
En els expedients consten les propostes de resolució provisionals motivades de l'òrgan
instructor, les notificacions corresponents a les entitats beneficiàries i les resolucions
definitives.
En els expedients analitzats consta la resolució motivada que determina la quantia individual de
les subvencions d'acord amb l'article 21 del TRLS, així com les notificacions corresponents a
les entitats beneficiàries.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat catorzè de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que s'ha de presentar el compte justificatiu per a cada anualitat, el qual
es compon d'una memòria tècnica justificativa, una memòria econòmica, elements publicitaris
en els quals consta la col·laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i una
declaració responsable sobre la sol·licitud d'ajuts per la mateixa finalitat a altres administracions
públiques o ens privats o públics.
El termini de presentació del compte justificatiu finalitza abans del 31 de març de l'exercici
següent al de l'execució de les actuacions. En tots els expedients analitzats s'ha presentat la
justificació de la subvenció dins el termini establert.
A la data de la finalització del treball de fiscalització de l'SCIB, resta pendent que el centre
gestor revisi la documentació justificativa i, per tant, liquidi la subvenció dels expedients núm.
1, 2, i 3.
6. Pagaments
El punt 13 de la convocatòria regula el pagament dels ajuts. Per finançar els projectes
d'inversió es fa un únic pagament corresponent a l'anualitat en què s'executa el projecte o
s'efectua la inversió. Aquests pagaments es realitzen anticipadament en concepte de bestreta i
el pagament de la subvenció corresponent a l'anualitat 2019 és del 100 % de l'import concedit,
amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018, i el corresponent a l'anualitat 2020, del 100 % de
l'import concedit, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019.
En els dos pagaments s'exceptua l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la
quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b del Decret 75/2004.
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En els expedients objecte d'anàlisi consta la tramitació dels pagaments que disposa la
convocatòria, amb el compliment de les formalitats establertes per a cada cas.
En els expedients fiscalitzats consta la resolució de reconeixement d'obligacions i proposta de
pagament en concepte de bestreta, els documents comptables associats i el justificant de
pagament.

A.1.2 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
La línia de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2017-2018. SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE ACTUACIONS D'INVERSIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ESTRUCTURA
PRODUCTIVA DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL PER A L'ANY 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i 2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP. BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
Sasga Yatchs, S.L.
55
5
2
Calzados Ballester, S.A.
51
5
3
Afra Europa, S.L.
50
5
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE LA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
155

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d’abril de 2008).
Aquestes bases varen ser objecte de revisió en l’Informe 70/2012 de l’SCIB del Compte general
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2010. En aquest
Informe fem una transcripció del que hi figura.
La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, estableix que s’ha de seguir el
procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general per aprovar bases reguladores.
En l’aprovació de les bases reguladores consta la documentació referent al procediment
esmentat i els informes preceptius, i hi figura la fórmula «d’acord amb el dictamen del Consell
Consultiu».
Les bases no indiquen les condicions de solvència que han de complir les persones jurídiques
que puguin actuar com a entitats col·laboradores, sinó que remeten a la convocatòria i al
conveni.
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2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 12 de juny de 2018, per la qual
s’aprova la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions
d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial per a
l'any 2018 (BOIB núm. 74, de 16 de juny de 2018)
L'objecte de la convocatòria és concedir ajudes destinades a la promoció del teixit industrial, el
foment de la modernització dels sistemes de gestió i els sistemes productius, la millora del teixit
productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.
Les ajudes consisteixen en tres programes de subvenció destinats a l'adquisició d'actius fixos i
d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en
funcionament per primera vegada.
La Resolució de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa del certificat d'existència de crèdit, l'informe jurídic sobre l'adequació de la
convocatòria, d'una banda, al Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 20182020 i, de l'altra, a les bases reguladores, i l'informe de fiscalització prèvia limitada.
Això no obstant, la documentació següent no consta en l'expedient:
−

Memòria justificativa del director general de Política industrial, de 2 de maig de 2018 i

−

Resolució d’ordenar l’inici del procediment per elaborar i aprovar una convocatòria per
concedir ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de
l’estructura productiva de l’activitat industrial per a l’any 2018, de data 3 de maig de
2018.

El criteri de valoració i concessió que utilitza el centre gestor per seleccionar els projectes es
regeix per l'ordre d'entrada rigorós de les sol·licituds. No es considera necessària la comparació
ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, d'acord amb l'article 7.3 de les bases
reguladores de la convocatòria.
Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als
exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB
núm. 31, de 10 de març).
El pagament de l'import de la subvenció es realitza una vegada justificada l'activitat i no es fan
bestretes.
De conformitat amb el punt 4 de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és de 2.470
milers d'euros amb càrrec al capítol VII dels pressuposts de la CAIB de l'exercici 2018.
L'apartat quart de la Resolució de 12 de juny de 2018 estableix que, sempre que la
disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import de la convocatòria. D'acord
amb la documentació disponible, el crèdit inicialment assignat a la convocatòria és insuficient
per atendre les sol·licituds presentades i, atès que hi ha crèdit pressupostari disponible, es
resol ampliar-lo en un import de 2.190 milers d'euros amb càrrec al capítol VII. Per tant, el crèdit
total assignat a la convocatòria és de 4.660 milers d'euros.
Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 16 d’octubre de 2018, es
va aprovar l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 12 de juny de 2018 per la qual
s'havia aprovat la dita convocatòria (BOIB núm. 129, de 18 d'octubre).
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La Resolució d'ampliació de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el
procediment per elaborar-la i disposa del certificat d'existència de crèdit, de l'informe jurídic
sobre l'adequació de l'ampliació del crèdit inicial i de l'informe de fiscalització prèvia limitada.
D'altra banda, mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de
novembre de 2018, es va modificar la Resolució de 12 de juny de 2018 per la qual es va
aprovar la dita convocatòria (BOIB núm. 150, de 29 de novembre).
La modificació afecta el punt 11 de la convocatòria, relatiu a la justificació i el pagament de la
subvenció. La modificació disposa que en els casos on, per una mateixa inversió, siguin
beneficiaris d'aquesta convocatòria i de la convocatòria aprovada per la Resolució del president
de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) de dia 21 de febrer de 2018 per la
qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa
industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres, d'operacions de finançament
d'inversions productives previstes al Pla estratègic industrial 2018-2025, la subvenció a la
inversió s'ha de destinar a cancel·lar totalment o parcialment de manera anticipada el préstec
destinat a finançar-la. En aquests casos, la Direcció General de Política Industrial ha
d'endossar a ISBA, SGR l'import de l'ajut als efectes de la cancel·lació anticipada del capital del
préstec pendent de pagar del beneficiari.
La Resolució de modificació de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el
procediment per elaborar-la i disposa de l'informe jurídic sobre l'adequació de la modificació de
la convocatòria a les bases reguladores i un ofici on la Intervenció General es dona per
assabentada de la modificació.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat cinquè de la convocatòria, poden beneficiar-se de la subvenció objecte
d'aquesta convocatòria les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els
epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la
secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A,
corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el
Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
L'apartat setè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de dos
mesos, que començarà el quinzè dia comptador des de l'endemà de la publicació de la
Resolució de la convocatòria en el BOIB, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica
assignada en aquesta convocatòria.
En els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria.
D'acord amb la documentació disponible, la sol·licitud inicial no conté deficiències i no consta
cap requeriment de l'Administració d’esmena.
En els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa vigent de subvencions.
En cada expedient de concessió de la subvenció hi ha un informe tècnic que conclou
favorablement sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits detallats en la
convocatòria.
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4. Procediment de concessió
En els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que estableix la
convocatòria, en funció de l'ordre d'entrada de les sol·licituds, i les valoracions s'adeqüen al
que disposa la convocatòria.
En els expedients consten les propostes de resolució provisionals motivades de l'òrgan
instructor, les notificacions corresponents a les entitats beneficiàries i les resolucions
definitives.
En els expedients consta la resolució motivada que determina la quantia individual de les
subvencions d'acord amb l'article 21 del TRLS, així com les notificacions corresponents a les
entitats beneficiàries.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat onzè de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que s'ha de justificar de manera suficient la realització de l'activitat
subvencionada, la qual formen una memòria d'actuació justificativa del compliment de les
condicions imposades a la concessió de la subvenció i una memòria econòmica justificativa del
cost de les activitats amb el suport documental detallat en la convocatòria.
El termini de presentació de la documentació justificativa finalitza el 10 de novembre de 2018 o
en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior. En els expedients analitzats
s'ha presentat la justificació de la subvenció dins el termini establert.
Quan l'SCIB duia a terme la fiscalització, ja havia finalitzat la tramitació derivada de la
convocatòria d'ajuts. El centre gestor, un cop revisats els comptes justificatius presentats, ha
dut a terme la liquidació econòmica dels expedients núm. 1, 2 i 3.
No consta en l'expedient l'informe de l'òrgan competent de la Conselleria que avaluï el
programa de subvencions executat, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir el dit programa o suprimir-lo, d'acord amb
l'article 46 del TRLS.
6. Pagaments
El punt 11 de la convocatòria disposa que el pagament de l'import de la subvenció s'ha de dur a
terme una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la
realització de l'activitat subvencionada. La convocatòria no preveu bestretes.
En els expedients objecte d'anàlisi consta la tramitació dels pagaments que disposa la
convocatòria, amb el compliment de les formalitats establertes.
En els expedients consta un certificat que fa constar que les entitats han justificat la totalitat de
la subvenció, la Resolució del conseller per la qual se'n reconeix l'obligació i se'n proposa el
pagament, així com les notificacions corresponents a les entitats beneficiàries.

A.1.3 SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
La línia de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
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CAIB 2017-2018. SUBVENCIONS SOIB VISIBLES
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NORMATIVA
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP. BENEFICIARI
1
Agència de Desenvolupament de l'Ajuntament de Palma (PalmaActiva)
2
Consell de Mallorca
3
Ajuntament d'Inca
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DEL SOIB

DEFICIÈNCIES
1i 2
IMPORT
741
527
292
1.559

DEFICIÈNCIES
5
-

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la
qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques
actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm.
146, de 21 d'octubre de 2013).
Aquestes bases varen ser objecte de revisió en l’Informe 175/2020 de l’SCIB de les
subvencions i dels contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2015 i 2016. En aquest
Informe es fa una transcripció del que hi figura.
De l'anàlisi de l'expedient es constata que, prèviament a l'aprovació de les bases reguladores,
s'han seguit tots els tràmits que marca el procediment d'elaboració de les disposicions
administratives generals, regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, amb les particularitats establertes en l'article 12.2 del TRLS.
En l'expedient consten la documentació i els informes preceptius establerts per la normativa
vigent. L'article 18.7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears, exceptua les bases reguladores de subvencions del dictamen preceptiu del
Consell Consultiu.
Contràriament al contingut mínim que la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, exigeix a
les ordres de bases reguladores de les subvencions, aquesta Ordre remet a la convocatòria la
regulació dels aspectes següents:
− la compatibilitat o la incompatibilitat de les subvencions amb altres ajuts;
− els criteris objectius que, amb caràcter general, han de regir l'atorgament de la subvenció i la
seva ponderació;
− les regles generals per determinar l'import de la subvenció, i
− les regles generals sobre terminis i pròrrogues.
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2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, de 19 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions SOIB Visibles 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març).
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar
els costs salarials totals, incloent-hi la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es
derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per
executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i
també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També disposa finançar els costs derivats d'accions
complementàries que millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral, amb dues línies
d'ajuts: la línia 1, per contractar persones desocupades de més de 35 anys, inscrites com a
demandants en el SOIB almenys dotze dels divuit darrers mesos, i la línia 2, per contractar
persones desocupades de més de 35 anys, inscrites com a demandants en el SOIB almenys
dotze mesos dels divuit darrers mesos, que persegueixen la inserció laboral especialment del
col·lectiu dona.
La Resolució de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l'informe previ de la Direcció General de Pressuposts sobre la presa en
consideració i l'autorització de la imputació a exercicis futurs, del certificat d'existència de crèdit,
de l'informe jurídic sobre l'adequació de la convocatòria al Pla Estratègic de Subvencions de la
CAIB per als exercicis 2018-2020 i a les bases reguladores, i l'informe de fiscalització prèvia
limitada i favorable.
De conformitat amb el punt 2 de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és de 6.000
milers d'euros amb càrrec als pressuposts de la CAIB per als exercicis 2018 i 2019, i s'ha de
distribuir d'acord amb els criteris següents:
−

5.600 milers d'euros per a la línia 1

−

400 milers d'euros per a la línia 2

Els criteris de valoració i concessió que utilitza el centre gestor per seleccionar els projectes
s'indiquen en l'apartat onzè de la convocatòria i estan vinculats a les activitats assenyalades en
el contingut del projecte.
Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als
exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB
núm. 31, de 10 de març), i la despesa, que té un caràcter pluriennal, presenta un import màxim
de 6.000 milers d'euros.
El pagament de l'import de la subvenció s'ha de realitzar de la manera següent:
−

Un primer pagament parcial per bestreta del 46 % de la subvenció concedida, que el
SOIB ha de tramitar d'ofici, amb càrrec als pressuposts generals de la CAIB per al
2018.

−

Un segon pagament parcial per bestreta de fins al 54 % de la subvenció concedida, que
el SOIB ha de tramitar d'ofici, amb càrrec als pressuposts generals de la CAIB per al
2019.
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Pel que fa a la modificació de les condicions de pagament, el Consell de Govern, reunit en
sessió de 25 de maig de 2018, va autoritzar el pagament d'una bestreta del 100 % de l'import
de la subvenció en presentar el certificat d'inici del projecte i amb càrrec al pressupost de la
CAIB per al 2018, i va eximir les entitats beneficiàries de presentar garantia.
Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears de 6 de juny de 2018, s'amplia el crèdit i es modifiquen les
condicions de pagament i anualitats a la dita convocatòria (BOIB núm. 71, de 9 de juny).
L'ampliació del crèdit ve motivada per l'increment dels fons per gestionar durant l'exercici 2018
respecte del previst inicialment, que va aprovar el Consell de Ministres en la sessió de 4 de
maig de 2018.
S'amplia el crèdit de la convocatòria per un import de 600 milers d'euros, destinats a finançar la
línia 2, de manera que en resulta un import total de 6.600 milers d'euros. La distribució final
dels crèdits és la següent:
−

5.600 milers d'euros per a la línia 1

−

1.000 milers d'euros per a la línia 2

La Resolució d'ampliació de crèdit i modificació de condicions de pagament i anualitats ha
complert el procediment per elaborar-la i disposa el certificat d'existència de crèdit, de l'informe
jurídic sobre l'adequació de la convocatòria al Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als
exercicis 2018-2020 i a les bases reguladores, i l'informe de fiscalització prèvia limitada
favorable.
L’article 66.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, disposa que «l’aprovació i la modificació
d’autoritzacions i compromisos de despeses de caràcter pluriennal requereixen un informe
previ de la direcció general competent en matèria de pressuposts». En l'expedient relatiu a
l’ampliació i la modificació de la convocatòria no consta còpia d’aquest informe.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat quart de la convocatòria, poden beneficiar-se de la subvenció objecte
d'aquesta convocatòria els ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i
també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que tinguin la intenció de
contractar persones treballadores desocupades de llarga durada majors de 35 anys, per dur a
terme obres o prestar serveis d'interès social i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió
suficients per executar el projecte corresponent. Pel que fa a les mancomunitats únicament
poden presentar projectes relatius a la línia 2.
En termes generals, els contractes de treball han de tenir, obligatòriament, una durada de sis
mesos i el 100 % de la jornada laboral que li sigui aplicable, excepte casos concrets regulats en
la mateixa convocatòria.
L'apartat novè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 15
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria en
el BOIB i d'acord amb el model de presentació que facilita el SOIB.
En els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria. En
tots els casos el centre gestor ha requerit l'esmena de deficiències, que han estat resoltes
satisfactòriament.
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En els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa vigent de subvencions.
En cada expedient de concessió de la subvenció hi ha un full de comprovació de la
documentació presentada i del compliment dels requisits, full que s'emet en haver-se efectuat
el tràmit de requeriment d'esmena de la sol·licitud.
En els expedients analitzats consta una acta de la Comissió Avaluadora, que té per objecte
l'examen, la valoració i la puntuació de cada una de les sol·licituds.
4. Procediment de concessió
En els expedients analitzats, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria i les valoracions estan motivades de manera suficient.
En els expedients consten les propostes de resolució provisionals motivades de l'òrgan
instructor, les notificacions corresponents a les entitats beneficiàries i les propostes de
resolució definitiva.
En els expedients consta la resolució de concessió motivada que determina la quantia
individual de les subvencions d'acord amb l'article 21 del TRLS, així com les notificacions
corresponents a les entitats beneficiàries.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat divuitè de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que s'ha de presentar el compte justificatiu, el qual componen: un
certificat de l'exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats, una memòria tècnica
d'activitats que detalli els resultats del projecte segons un model normalitzat i una memòria
econòmica. El termini de presentació del compte justificatiu és de tres mesos comptadors des
de l'acabament de l'activitat, excepte pel que fa a la memòria tècnica, que és d'un mes. En els
expedients analitzats s'ha presentat la justificació de la subvenció.
En l'expedient núm. 2, la presentació de la documentació justificativa relativa al certificat
d'exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats, així com de la memòria econòmica
està fora del termini establert.
A la data de la finalització del treball de fiscalització, resta pendent que el centre gestor revisi la
documentació justificativa i, per tant, emeti la liquidació de la subvenció de tots tres expedients.
6. Pagaments
La Resolució d’ampliació de crèdit i modificació de condicions de pagament i anualitats en la
convocatòria estableix que el pagament de la subvenció s'ha de realitzar mitjançant una
bestreta del 100 % de l'import de la subvenció a la presentació del certificat d'inici del projecte i
amb càrrec al pressupost de la CAIB per al 2018, i eximeix les entitats beneficiàries de
presentar garantia.
En tots els expedients objecte d'anàlisi consta la tramitació dels pagaments que disposa la
convocatòria, amb el compliment de les formalitats establertes.
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A.2

SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
NÚM.EXP.

CAIB 2017-2018. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
EXERCICI IMPORT DEFICIÈNCIES
Subvenció sense convocatòria a l'Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar per a la recuperació de béns i infraestructures
públiques danyats per les pluges i inundacions del dia 9 d'octubre
de 2018 a la comarca de Llevant
2018
2.760
4,5 i 6
Subvenció nominativa a favor del Consell Insular de Formentera
pel sobrecost de la transferència i trasllat de residus
2018
750
4,5 i 6

CONSELLERIA

Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques
Conselleria de Medi Ambient,
2
Agricultura i Pesca
Conselleria de Treball, Comerç i
3
Indústria
Subvenció sense convocatòria a la Fundació Impulsa Balears
Subvenció directa a favor del Consell Insular de Formentera per
Conselleria de Cultura,
col·laborar en el finançament parcial de la compra de la finca de
Participació i
sa Senieta per ubicar-hi el futur Museu i Centre Cultural de
4
Esports
Formentera
TOTAL IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
1

2018

90

1,2 i 5

2018

500
4.100

3,4 i 6

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4
5
6

CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

A.2.1 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Expedient núm. 1: subvenció sense convocatòria atorgada a l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar per a la recuperació de béns i infraestructures públiques danyats
per les pluges i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant
Aquest expedient es tramita d'acord amb el Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual
s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de
Mallorca, i el Decret 33/2018, de 19 d'octubre, de determinació d'ajudes de caràcter urgent i de
caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca
de Llevant de Mallorca de dia 9 d'octubre de 2018.
L’article 13.2 del Decret llei 2/2018 estableix el règim especial per a les ajudes que s'hi
disposen, les quals es concedeixen de forma directa d’acord amb l’article 7.1.c del TRLS. Per
tant, l’aplicació d’aquesta excepció a la concurrència està justificada legalment i, a més, la
naturalesa de la subvenció també es justifica davant la situació d’emergència i la urgència de
reparar els danys soferts.
En l'expedient que és objecte de fiscalització consta la sol·licitud de la subvenció de 29 de
novembre de 2018 i la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 3
de desembre 2018, per la qual s'ordena l'inici i es designa la Direcció General de Funció
Pública i Administracions Públiques com l'òrgan responsable de la tramitació de l'expedient de
concessió de la subvenció.
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L'import total del projecte, segons l'informe justificatiu de tramitació de l'expedient, és d'11.106
milers d'euros, encara que, un cop revisades les actuacions, la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques n'ha exclòs per un import de 64 milers d'euros. Per tant, ha
considerat que estan incloses dins l'objecte de la subvenció actuacions per un import d'11.042
milers d'euros. L'article 5 del Decret 33/2018 atorga a la Conselleria esmentada la competència
per concedir una subvenció de fins a un 25 % del cost de les obres de reparació o restitució
d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en
l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, als
ajuntaments inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret. L'import total de la subvenció és de
2.760 milers d'euros, cosa que suposa el 25 % del cost de les obres de reparació incloses dins
l'objecte de la subvenció. La resta dels costs, la va assumir el Consell Insular de Mallorca
(25 %) i el Ministeri de Política Territorial (50 %).
Consta en l'expedient l'informe favorable del Departament Jurídic i Administratiu de la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, de 7 de desembre de 2018, sobre
l'esborrany del Conveni instrumental de la subvenció entre l'Ajuntament i la conselleria
competent. Per contra, no hi consta l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General de
la CAIB d'acord amb l'exempció de l'article 16 del Decret llei 2/2018.
Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 7 de desembre de 2018, s'autoritza prèviament a la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per exercir la competència en matèria
d'autorització i disposició de la despesa, tal com estableix l'article 10.2 de la Llei 13/2017, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2018.
Mitjançant la Resolució de la consellera de 12 de desembre de 2018, s'aprova el conveni
instrumental, es concedeix la subvenció, s'autoritza i es disposa la despesa de 2.760 milers
d'euros, es reconeix el dret a percebre la quantitat esmentada i se'n proposa el pagament
anticipat. A més, s'estableix la forma de justificar l'activitat subvencionada i les obligacions del
beneficiari.
L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar presenta factures justificatives per un import de
10.383 milers d'euros, cosa que suposa 659 milers d'euros menys respecte al projecte inicial.
En conseqüència, l'Ajuntament reintegra d'ofici, d'una banda, 165 milers d'euros corresponents
al 25 % de la subvenció, per la diferència sense executar i, de l'altra, 5 milers d'euros en
concepte d'interès legal.
En l'expedient consta la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de liquidació
de la subvenció, de 22 d'abril de 2020, on es disposa que no s'iniciï el procediment de
reintegrament del 25 % d'una factura pagada fora del termini establert en el punt 8 de la
Resolució de concessió. La factura, per un import de 74 milers d'euros, es correspon amb el
desè certificat de les obres «Estació de bombeig de Son Carrió», amb un pressupost total de
848 milers d'euros. Aquesta obra és una actuació objecte de la subvenció, realitzada dins el
termini d'execució de l'activitat subvencionada. El pagament es va fer el 22 de novembre de
2019, fora del termini establert (fins al 30 d'octubre de 2019) com a conseqüència de
l'endarreriment de l'empresa adjudicatària per presentar la factura. La Resolució esmentada
considera aquest fet un incompliment no estricte d'una obligació formal, que, d'acord amb la
legislació i la jurisprudència aplicables, no justificaria el reintegrament, per aplicació del principi
de proporcionalitat.
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De la revisió de la documentació de l'expedient s'han posat de manifest que no consta en
l'expedient la documentació següent:
−

Els documents del pagament anticipat i l'acreditació del pagament efectiu.

−

L'acta, el certificat o l'informe de comprovació material de la Conselleria competent o de
la comissió de seguiment que s'ha justificat adequadament la subvenció (art. 42 del
TRLS i art. 18 del Decret llei 2/2018).

−

Les factures i altres tipus de justificants adjuntats no presenten cap diligència de
validació ni estampillament del centre gestor que les vinculi a l'expedient de subvenció
objecte de fiscalització, fet que dificulta el control de la concurrència de subvencions.
Tot i que la Resolució de concessió no estableix cap sistema de validació i
estampillament dels justificants de despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la
subvenció implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control.

De la revisió de la documentació de l'expedient s'han posat de manifest les incidències
següents:
−

La Resolució de concessió de la subvenció i el conveni concreten la justificació que ha
de realitzar l’Ajuntament, però no indiquen de forma completa la forma de justificar-la
(art 39.3 del TRLS).

−

La Resolució de concessió de la subvenció i el conveni no especifiquen les regles
respecte dels béns inventariables (art. 40.4.a del TRLS i art. 31.4 de la LGS).

−

No s’ha pogut comprovar si l’Ajuntament ha justificat dins el termini establert (abans de
dia 30 d’octubre de 2019) l'activitat subvencionadora, atès que la relació d’obres
realitzades i els certificats presentats no contenen cap ofici d’enviament de la
documentació amb el segell d’entrada de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

−

El 28 de novembre de 2018, el batle de l'Ajuntament declara que es troba en tràmit la
possible indemnització de la companyia asseguradora respecte a les obres realitzades
al camp de futbol, però no es té coneixement de l'import que es pot percebre.
Posteriorment, no consta en l'expedient cap informació amb referència a aquesta
possible indemnització i, en conseqüència, no es pot determinar si l'import de la
subvenció supera el cost de l'activitat subvencionada.

−

No consta en l'expedient cap referència a possibles indemnitzacions que es poguessin
percebre del Consorci d'assegurances o de les companyies asseguradores que
cobrissin altres béns o infraestructures públiques afectades per la riada.

A.2.2 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
Expedient número 2: subvenció nominativa a favor del Consell Insular de Formentera pel
sobrecost de la transferència i trasllat de residus
Aquest expedient correspon a una subvenció nominativa a favor del Consell Insular de
Formentera per un import de 750 milers d'euros, inclosa en els pressuposts generals de la
CAIB per a l'exercici 2018, que té per objecte el finançament del sobrecost que suposa el
tractament a la planta de transferència i el cost del trasllat des de Formentera a l'abocador de
Ca na Putxa a Eivissa, durant l'exercici 2017. El caràcter singular d'aquest servei ve donat pel
fet que Formentera és l'única illa de les Balears que no disposa de cap instal·lació per al
tractament final dels residus. El cost total és de 1.207 milers d'euros.
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L'expedient s'ha tramitat com una subvenció nominativa i, per tant, se n'exceptuen els principis
de publicitat i de concurrència en aplicació de l'article 7.1.a del TRLS.
Això no obstant, l'objecte d'aquesta subvenció no queda determinat expressament en l'estat de
despeses previst en els pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018, tot i que figura
descrit en la memòria del programa corresponent.
En l'expedient consta la sol·licitud de la subvenció que va signar el president del Consell Insular
de Formentera, amb registre d'entrada de 31 d'octubre de 2018 a la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, a la qual també s'adjunten el compte justificatiu i documents
justificatius de l'execució del projecte per subvencionar.
També s'exceptua l'autorització prèvia del Consell de Govern respecte de l'autorització i la
disposició de la despesa derivada de l'expedient de concessió de la subvenció conforme al que
estableix la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a
l'exercici 2018 (art.10.3.d).
La Resolució de 23 de novembre de 2018 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
aprova la concessió de la subvenció, i n'autoritza i en disposa el pagament per un import de
750 milers d'euros.
El certificat del cap del Servei de Residus i Sòls Contaminants de la Direcció General
d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus constata, en l'informe de 18 de desembre
de 2018, que:
−

l'entitat ha justificat totalment la subvenció;

−

no s'ha dictat cap declaració de la procedència de reintegrament o la pèrdua del dret de
cobrament;

−

no ha estat acordada, com a mesura cautelar, la retenció de lliuraments de pagaments;

−

i, s'ha comprovat que l'entitat beneficiària de la subvenció està al corrent de les
obligacions tributàries amb les distintes administracions.

A partir de la revisió de l'expedient, s'han posat de manifest les incidències següents:
-L'acte de concessió no inclou tots els aspectes que fixa l’article 65 del RGLS i, així, hi manca
incloure els punts següents :
−

1) compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals (art.65.3 del RGLS), i

−

2) terminis i maneres de pagament de la subvenció.

-No consta en l'expedient la documentació següent:

1

−

1) la documentació justificativa del pagament de la subvenció.1

−

2) la factura número 30 (núm. 7 del registre del compte justificatiu) per un import de
82.566,77 euros de data 9 de maig de 2017;

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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−

3) la declaració responsable o justificació que l’entitat beneficiària de la subvenció
(Consell Insular de Formentera) no està sotmesa a cap de les prohibicions establertes
en l’apartat 1 de l’article 10 del TRLS, i

−

4) la notificació de la concessió de la subvenció (art. 21.4 del TRLS).

A.2.3 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Expedient núm. 3: subvenció sense convocatòria a la Fundació Impulsa Balears
Aquest expedient correspon a una subvenció directa, per un import de 90 milers euros, a favor
de la Fundació Impulsa Balears, per contribuir a la sostenibilitat d'aquesta entitat i garantir-ne la
continuïtat.
La Fundació es va constituir el 26 de setembre de 2014, a iniciativa conjunta de la
Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i la CAIB, a la qual correspon el
25 % de la dotació fundacional. Al tancament de l'exercici 2018, d'un fons social total de 199,5
milers d'euros la participació de la CAIB és de 7,5 milers d'euros i la resta es reparteix entre la
CAEB (180 milers d'euros) i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (12 milers d'euros).
En l'expedient consta la sol·licitud de la subvenció directa que ha signat el secretari del
Patronat de la Fundació, amb registre d'entrada de 24 de setembre de 2018 a la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria, per sufragar les despeses corrents i de funcionament de la
Fundació, sobre la base d'un Pla d'actuació per a l'exercici 2018, registrat d'entrada el 12 de
desembre de 2017 a la mateixa conselleria.
En l'expedient també consta l'autorització prèvia del Consell de Govern per concedir la
subvenció a la Fundació de 16 de novembre de 2018, així com l’informe de fiscalització prèvia
limitada favorable.
Se n'exceptuen els principis de publicitat i de concurrència en aplicació de l'article 7.1.c del
TRLS. La memòria justificativa del director general de Política Industrial sobre la conveniència i
l'oportunitat de concedir la subvenció directa indica que la Fundació és l'única en l'àmbit de les
Illes Balears que té com a finalitat elaborar una estratègia de competitivitat que persegueixi
desenvolupar una agenda integrada de transformació que aprofiti els punts forts, els avantatges
competitius i el potencial de les Illes Balears, que impliqui el conjunt dels agents socials i
econòmics, i que hi inclogui sistemes de seguiment i avaluació al llarg del temps, repercutint de
manera positiva en l'economia i el desenvolupament de les Illes Balears.
S'atorga la subvenció, per un import cert, en virtut de la Resolució de 28 de novembre de 2018
del director general de Política Industrial per delegació del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, i se n’autoritza i se'n disposa la despesa. El 20 de desembre de 2018 se'n reconeix
l'obligació i se'n proposa el pagament. La justificació de la subvenció s'ha de fer mitjançant la
presentació d'una memòria de les activitats dutes a terme en 2018, d'un compte justificatiu i, si
escau, del detall d'altres ingressos imputables a la subvenció. El període de meritació de les
despeses subvencionables (despeses de personal i despesa corrent) és el comprès entre l'1 de
gener de 2018 i l'1 de novembre de 2018, i aquestes han de ser pagades abans del 15 de
novembre 2018 i justificades abans del 10 de desembre de 2018.
A partir de la revisió de l'expedient núm. 3, s'han posat de manifest les incidències següents:
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-En l'expedient no consta el document d’aprovació del Pla d'actuació per a l'exercici 2018. 2
-L'expedient es limita a declarar l'esmentada no-aplicació dels principis de publicitat i
concurrència en la tramitació de la subvenció i a invocar raons d'interès públic, social, econòmic
o humanitari, o altres raons que dificulten la concurrència, sense justificar-ho.
-El Pla d'actuació 2018 que ha presentat la Fundació, que serveix de base per sol·licitar l'ajut
de referència, estableix les previsions següents en relació amb l'exercici 2018: unes despeses
totals de 306 milers d’euros i uns ingressos pel mateix import (excloent-ne la subvenció). En
conseqüència, d’acord amb les previsions de la mateixa Fundació, al llarg de 2018 seria
possible sufragar l'activitat corrent sense ajudes. Malgrat que l'objectiu de la subvenció sigui
«contribuir a la sostenibilitat i garantir la continuïtat de la Fundació», no consta en l’expedient
una justificació o un estudi que compatibilitzi la concessió d’un ajut amb unes previsions
econòmiques favorables, d'acord amb el que ha indicat l'entitat en el Pla d'actuació per a
l'exercici 2018, ni per l’import concret de 90 milers d’euros.
El 4 de desembre de 2018, la Fundació presenta la justificació de la subvenció, que inclou una
memòria d’activitats de l’exercici 2018 liquidada a 30 de novembre de 2018; el compte
justificatiu corresponent, que inclou un detall de despeses realitzades per l’import de 94,2
milers d’euros, i el detall dels recursos econòmics del període.
La memòria d’actuacions presentada es refereix al període comprès entre l’1 de gener i el 30
de novembre de 2018. D’acord amb la Resolució de la seva concessió, el període objecte de
subvenció és el comprès entre l’1 de gener i l’1 de novembre de 2018, amb pagaments
anteriors al 15 de novembre de 2018. Si bé les despeses que s'aporten com a justificació es
troben meritades dins el període correcte, el Pla d’actuació liquidat no correspon al període
objecte de subvenció.3
En relació amb la justificació de la subvenció, la fiscalització de l'SCIB ha posat de manifest les
incidències que es descriuen en els apartats següents:
- La Fundació ha presentat la justificació de les despeses per l’import de la subvenció
mitjançant una relació dels comprovants que totalitza 94,2 milers d’euros, i no per totes les
despeses de l’activitat que correspondrien, com a mínim, al període de 10 mesos comprès
entre l’1 de gener i l’1 de novembre de 2018. Per tant, la subvenció s'ha de considerar pendent
de justificació.
- La participació de la CAIB en el fons social de la Fundació és del 3,8 % al tancament de
l'exercici 2018. L'import de la subvenció suposa el 29 % de l'import total de despeses previstes
en el Pla d’actuació de l’exercici 2018. A més, les despeses justificables són les que
correspondrien a 10 mesos, donat que el període subvencionable es troba comprès entre l’1 de
gener de 2018 i l’1 de novembre de 2018. Per tant, en relació amb un teòric Pla d’actuació de
10 mesos, que, en proporció, suposaria un import de 255 milers d'euros per a l'exercici 2018
(10/12 parts), la subvenció cobriria un 35,3 % de l’activitat de l'exercici 2018. Tenint en compte
que els fons propis de l'entitat eren negatius per un import de 66,5 milers d'euros al tancament
de 2017, la subvenció ha servit globalment per equilibrar els fons propis de l'entitat beneficiària i
situar-los en un import positiu al tancament de 2018.

2

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

3

Paràgraf modificat d'ofici i en virtut de les al·legacions presentades.
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A.2.4 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
Expedient número 3: subvenció directa a favor del Consell Insular de Formentera per
col·laborar en el finançament parcial de la compra de la finca de sa Senieta per ubicar-hi
el futur Museu i Centre Cultural de Formentera
Els antecedents d'aquesta subvenció deriven de la creació del Museu de Formentera, inclosa
en la disposició addicional quarta de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric
de les Illes Balears. El 20 de febrer de 2008 es va crear la Fundació del Museu i Centre Cultural
de Formentera, la qual ha estat pràcticament inactiva durant quasi 10 anys, fins que al 2017
se'n reprèn el projecte.
El 30 de juny de 2017 els propietaris de la finca de sa Senieta (Sant Francesc Xavier) varen
oferir al Consell Insular de Formentera la possibilitat de comprar aquesta finca per un import de
2.500 milers d'euros. Aquesta comunicació es va fer en compliment de l’article 32 de la Llei
12/1998, relatiu al dret de tempteig i retracte. El Consell va considerar que l’adquisició d’aquest
finca tenia cabuda en el Pla Insular de Gestió de Patrimoni Cultural de Formentera 2017-2019,
atès que el seu apartat 4.1.b inclou «adquirir béns i col·leccions de béns que es considerin
rellevants per al patrimoni cultural illenc, a fi de fer-los accessibles als ciutadans».
El Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió 27 d'octubre de 2017, va acordar autoritzar
l’adquisició de sa Senieta. El 18 de desembre de 2017 el Consell va fer efectiva l’adquisició de
l'anomenada finca.
Els pressuposts generals de la CAIB inclouen per a l’any 2018 una subvenció nominativa per
un import de 1.000 milers d'euros per a la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera,
destinada a cobrir les despeses relacionades amb la creació i la posada en funcionament
d'aquesta.
El 5 d'abril la Conselleria de Cultura, Participació i Esports tramita un expedient de modificació
de crèdit per transferència, la qual es fiscalitza de conformitat el 14 de maig de 2018 per a
realitzar una transferència de crèdit per un import de 500 milers d'euros de la partida destinada
a la subvenció nominativa de la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera a una
altra partida destinada a la subvenció directa al Consell Insular de Formentera.
El 27 de juliol de 2018, el Ple del Consell Insular aprova la cessió d'ús temporal i gratuïta per 15
anys, prorrogables per 5 cinc anys més, al Govern de les Illes Balears de l'immoble anomenat
sa Senieta amb la finalitat d'ubicar-hi el futur Museu i Centre Cultural de Formentera.
En l'expedient consta la sol·licitud de la subvenció que ha signat el president del Consell Insular
de Formentera amb registre d'entrada de 4 de setembre de 2018 a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, encara que, el procediment, ja l'havia iniciat amb anterioritat, el 25 de
maig de 2018, la consellera competent mitjançant la Resolució per la qual s'ordena l'inici de
l'expedient per a la tramitació de la subvenció directa i es designa la directora general de
Cultura òrgan responsable de la seva tramitació. A la sol·licitud també s'adjunta la memòria del
projecte, la declaració responsable d'haver rebut altres ajuts per la compra de la finca, els
certificats d'estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i un certificat
bancari.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb l'article 7.1.c del TRLS, i queden acreditades en l'expedient les
raons d'interès públic.
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En l'expedient l'interès públic es justifica en la proposta de Resolució de la directora general de
Cultura de 20 de setembre de 2018 i en les resolucions d'aprovació de la subvenció i de
pagament de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 27 de setembre i de 9 de
novembre de 2018, respectivament, en les quals es diu que es tracta d'un projecte per
consolidar el Museu i Centre Cultural de Formentera, únic a l'illa, que s'ha de convertir en un
element fonamental per difondre el patrimoni històric i cultural.
Per l'Acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2018, s'autoritza prèviament la
consellera de Cultura, Participació i Esports a concedir la subvenció directa.
De la revisió de la documentació de l'expedient s'han posat de manifest les incidències
següents:
-El procediment no s’inicia en el moment que el sol·licita el Consell Insular de Formentera (4 de
setembre de 2018), sinó que l’havia iniciat abans la consellera de Cultura, Participació i Esports
el 25 de maig de 2018 (article 14.3 del TRLS).
-No consta en l'expedient la informació justificativa del pagament de la subvenció.

A.3

RECOMANACIONS

Actualitzar les bases reguladores a fi d'adaptar-les a la normativa vigent en cada moment
Atorgar subvencions sense concurrència únicament en els casos en què estigui
realment justificada la raó d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de
concurrència, i deixar-ho suficientment acreditat en l'expedient.
Publicar la resolució de la concessió en el BOIB o la BDNS en el termini legal o notificarla de forma individual a les entitats beneficiàries.
Desenvolupar un reglament autonòmic que estableixi un sistema de validació i
estampillament de justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de
les subvencions.
Realitzar un seguiment estricte de la justificació de les subvencions concedides i, si
escau, dur a terme el procediment de reintegrament.
Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Conservar i custodiar els expedients de subvenció de forma adequada i ordenada. Cal
recordar que un expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i
actuacions que serveixen d'antecedent i de fonament de la resolució.

B.

SUBVENCIONS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB

Són objecte d'aquest Informe, d'acord amb els criteris que s'han explicat en l'apartat I.5 de
Metodologia i criteris identificats:
−

4 línies de subvencions amb convocatòria, corresponents a l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI), Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i Fundació Institut d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears (FISIB).
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−

1 subvenció de concessió directa corresponent a l'Institut Balear de la Natura
(IBANAT).

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels expedients seleccionats a la
mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun, i distingint
entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.

B.1

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions amb convocatòria de les entitats del
sector públic instrumental de la CAIB s'exposen en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018 SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DATA
PUBLICACIÓ
NÚM.
ENTITAT
DESCRIPCIÓ
CONVOCATÒRIA
Institut
d'Innovació Convocatòria d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa
Empresarial de les Illes industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres
1
Balears (IDI)
d'operacions de finançament d'inversions productives
08/03/2018
Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes
2
Balears (FOGAIBA)
Ajudes de minimis per a l'any 2018 als escorxadors
14/06/2018
Subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i
festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i
la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts
audiovisuals, així com de trobades i jornades professionals del món
Institut d'Estudis Baleàrics de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en
3
(IEB)
el territori de les Illes Balears per a l'any 2018
28/06/2018
Fundació
Institut
d'Investigació de les Illes
4
Balears (FISIB)
IDISBA "Synergias 2018"
Agost de 2018

IMPORT TOTAL
CONVOCATÒRIA
1.335
500

500
160

B.1.1 INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI)
La línia de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA MICROEMPRESA, PETITA I MITJANA EMPRESA INDUSTRIAL DE
LES ILLES BALEARS PER COBRIR LES DESPESES FINANCERES D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS PRODUCTIVES. IDI
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP. BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
B.A.,J
8
3i5
2
Mármoles Moya e Hijos, S.L.
33
3i5
3
Seasafe, S.L.
39
3i5
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE L'IDI
80

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
EXPEDIENT
1
Deficiències en les bases reguladores
2
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
3
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
4
Deficiències en el procediment de concessió
5
Deficiències en la justificació de la subvenció
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ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
EXPEDIENT
6
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d’abril de 2008).
Atès que les bases reguladores són les mateixes que en l’expedient fiscalitzat en l’apartat A.1.2
d’aquest Informe, no es reprodueix en aquest apartat el resultat de l’anàlisi de l’SCIB.
2. Convocatòria
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) de
dia 23 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2018 d’ajuts a la
microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les
despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions productives previstes al
Pla estratègic industrial 2018-2025. (BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018).
L'IDI és una entitat pública empresarial, els Estatuts de la qual, publicats en el Decret 23/2012,
de 23 de març, varen ser modificats pel Decret 69/2016, de 25 de novembre. El seu objectiu
genèric és impulsar l'exercici de l'activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears, amb
criteris de competitivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial i sectorial, facilitant als treballadors i
treballadores, emprenedors i emprenedores, i a les empreses, la informació, la formació,
l’assessorament i els mitjans necessaris per a la seva implantació, per millorar la seva gestió i
per augmentar la seva competitivitat, i col·laborar amb altres entitats públiques i privades que
persegueixin objectius afins.
L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb
caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades
per ISBA, SGR destinades a inversions productives del sector secundari amb l'objectiu de
millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla Estratègic Industrial
2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres, el
cost de l'aval que formalitzin amb l'entitat ISBA, SGR i les despeses d'obertura i estudi de
l'operació.
La Resolució de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de crèdit suficient segons l'acta de sessió del Consell de Direcció de 23 de
febrer de 2018. Hi figura també l'informe del director general de Política Industrial sobre
l'adequació de la convocatòria al Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis
2018-2020 i a les bases reguladores. No obstant això, aquest informe no està datat. D'acord
amb l'art. 26.2.c de la Llei 39/2015, els documents que emeten les administracions públiques
han d’incorporar una referència temporal del moment en el qual han estat emesos.
D'acord amb l'apartat 10 de la convocatòria, no s'estableixen criteris per concedir els ajuts, ja
que es du a terme mitjançant el sistema previst en els apartats 2 i 3 de l'article 17 del TRLS.
Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als
exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB
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núm. 31, de 10 de març), i la despesa, que té un caràcter anual, presenta un import màxim de
1.335 milers d'euros.
D'acord amb l'apartat 4 de la convocatòria, els imports per cada tipologia d'ajuts tenen la
distribució següent:
−

Ajuts per cobrir els interessos: 725 milers d'euros;

−

Ajuts per cobrir el cost de l'aval d'ISBA, SGR: 510 milers d'euros;

−

Ajuts per cobrir els costos derivats de l'operació financera, concretament, cost d'estudi:
100 milers d'euros.

També indica que les quanties esmentades es consideren orientatives i, en el supòsit
d'esgotament, poden ampliar-se sense necessitat d'una nova convocatòria, en funció de les
disponibilitats pressupostàries de l'IDI, per resolució del seu president.
En l'apartat 7 de la convocatòria es designa ISBA,SGR entitat col·laboradora. El 7 de març de
2018, se signa el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques, l'IDI i ISBA, SGR relatiu a la tramitació derivada de la convocatòria d'ajuts a les
PIME per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives
al Pla Estratègic Industrial 2018-2025. Segons aquest, entre altres funcions, l'entitat
col·laboradora s'ha d'encarregar de tramitar els expedients, gestionar-los, fer-ne seguiment,
pagar l'ajut que l'IDI atorgui, comprovar la inversió i fer el seguiment de l'operació financera.
Donat que l’entitat col·laborada ISBA, SGR és una entitat financera de caràcter mercantil i, per
tant, subjecta al dret privat, encara que en l’expedient consta el conveni de col·laboració de 7
de març de 2018 entre la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, l’IDI i l’ISBA, SGR,
no consta acreditada la selecció de l’entitat col·laboradora mitjançant un procediment sotmès
als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació d’acord amb el que es
disposa en l’art. 27.2 del TRLS.
D'acord amb el punt 13 de la convocatòria, el pagament de l'import de la subvenció es realitza
en funció de la tipologia de l'ajut:
−

el pagament dels ajuts per cobrir els interessos es fa en concepte de bestreta, un cop el
beneficiari hagi justificat l'execució del projecte d'inversió davant ISBA, SGR. Quan
ISBA, SGR presenti la documentació acreditativa de l'execució dels projectes d'inversió
davant la Comissió Avaluadora, l'IDI abona l'ajut a través de l'entitat col·laboradora;

−

el pagament de l'ajut al cost dels avals es fa directament a l'entitat col·laboradora ISBA,
SGR, una vegada tancat el termini de justificació, en un sol pagament, i

−

el pagament dels ajusts per cobrir les despeses d'obertura i estudi es fa a través d'un
únic pagament a l'entitat col·laboradora, en concepte de bestreta, en el moment de la
signatura del conveni de col·laboració. ISBA, SGR abona als beneficiaris l'ajut concedit.

L'article 70.3 del RD 887/2006, de 2 de juliol, estableix que, un cop transcorregut el termini de
justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, aquest
ha de requerir el beneficiari perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies. Pel que
fa a l'expedient núm.1, tot i que en la notificació de la revocació de la subvenció de 13 de
desembre de 2018 es procedeix d'acord amb la disposició esmentada i s'atorga un termini de
15 dies per aportar la documentació justificativa de la subvenció, la convocatòria no fa cap
referència a aquest tràmit, quan disposa que «no justificar l'execució de la inversió almanco en
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un 50 % o no justificar-la dins el termini que estableix el paràgraf anterior són motius que
suposen, sense més tràmits, la renúncia als ajuts i, en el seu cas, l'inici del procediment de
revocació amb reintegrament de les quanties percebudes».
Mitjançant la Resolució del president de l’IDI de 2 de juliol del 2018, es modifica la Resolució
del president de l’IDI de 23 de febrer de 2018 (BOIB núm. 83, de 5 de juliol de 2018).
La modificació afecta el punt 6.1 de la convocatòria, relatiu als ajuts per cobrir el cost d'aval
d'ISBA, SGR, i detalla que «l'import dels ajuts al cost de l'aval per cada 1.000 euros d'aval per a
cada modalitat de termini i carència és el que s'especifica a l'annex 1 de la convocatòria de
forma aproximada, ja que es calcularà sobre la base del risc viu de l'operació». Per tant,
aquesta modificació no afecta el beneficiari, sinó l'entitat col·laboradora, i no suposa una
variació de l'import de la convocatòria.
La Resolució de modificació de la convocatòria de subvencions analitzada ha complert el
procediment per elaborar-la i disposa de la memòria justificativa i de l'informe jurídic
corresponents.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat tercer de la convocatòria, poden beneficiar-se de les ajudes objecte
d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats
civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d'inversió per a la
millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits
de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat
industrial d'algun dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les
divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials i serveis
complementaris a la indústria detallats en l'annex 2 de la convocatòria.
L'apartat novè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és des
de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 15 de novembre de 2018.
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria.
D'acord amb la documentació disponible, la sol·licitud inicial no conté deficiències i no consta
cap requeriment d’esmena de l'Administració.
En tots els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa de subvencions vigent.
En tots els expedients analitzats, el document de comprovació documental conté les signatures
de l'entitat col·laboradora ISBA, SGR i de l'IDI, però no disposa de les dades identificatives de
les persones que signen el document, ni la data de signatura (art. 26 de la Llei 39/2015).
En cada expedient de concessió de la subvenció analitzat la Comissió Avaluadora conclou
favorablement sobre la documentació presentada i el compliment dels requisits detallats en la
convocatòria.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria, en funció de l'ordre d'entrada de les sol·licituds i les valoracions
s'adeqüen al que disposa la convocatòria.
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En els expedients consta la resolució motivada que determina la quantia individual de les
subvencions d'acord amb l'article 21 del TRLS, així com les notificacions corresponents a les
entitats beneficiàries
El punt 11 de la convocatòria disposa que el termini per dictar i notificar la resolució és de sis
mesos; en tots els expedients fiscalitzats s'han complert els terminis.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat dotzè de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
Els beneficiaris han de justificar davant de l'òrgan instructor, mitjançant l'entitat col·laboradora,
la formalització de l'operació financera vinculada amb l'ajut concedit i l'aplicació dels fons a la
inversió.
La convocatòria exigeix que s'ha de presentar un compte justificatiu, el qual componen una
declaració responsable de la persona titular de l'empresa i una memòria de les activitats dutes
a terme en el projecte d'inversió pel qual s'hagi autoritzat l'operació de finançament amb la
documentació suport detallada a la convocatòria.
El termini de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos des de la resolució
de concessió i, en tot cas, la data màxima de justificació és el 3 de desembre de 2018.
En el moment de la fiscalització de l'SCIB ja havia finalitzat tota la tramitació derivada de la
convocatòria d'ajuts. En l'expedient núm. 1, el beneficiari no ha presentat la documentació
justificativa en el termini establert i s'ha tramitat un expedient de revocació de la subvenció. En
els expedients núm. 2 i 3, els beneficiaris han presentat la documentació justificativa dins el
termini establert i l'entitat col·laboradora, ISBA, SGR, certifica l'aplicació correcta dels fons que
han percebut els beneficiaris.
No consta en l'expedient l'informe de l'òrgan competent que avaluï el programa de subvencions
executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la
procedència de mantenir el dit programa o suprimir-lo, d'acord amb l'article 46 del TRLS.
6. Pagaments
El punt 13 de la convocatòria regula el pagament de les ajudes en funció de la tipologia de
l'ajut. L'IDI ha realitzat els pagaments a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, que, tal com disposa
la convocatòria, és l'encarregada de realitzar el pagament als beneficiaris. Per aquest motiu, en
la fiscalització dels expedients no s'ha validat el pagament als beneficiaris de les ajudes.

B.1.2 FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS
(FOGAIBA)
La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. AJUDES DE MINIMIS PER A L'ANY 2018 ALS ESCORXADORS. FOGAIBA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
Escorxador i Serveis Càrnics Palma, SL
163
3, 4 i 5
2
SAT N 4054, Ramaders agrupats
125
3, 4 i 5
3
Ajuntament de Manacor
76
3, 4 i 5
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE FOGAIBA
364
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Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
EXPEDIENT
1
Deficiències en les bases reguladores
2
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
3
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
4
Deficiències en el procediment de concessió
5
Deficiències en la justificació de la subvenció
6
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual
s’estableixen les bases reguladors de les subvencions en els sectors agrari i pesquer
(BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).
L'Informe de l'SCIB 14/2006 del Compte general de la CAIB corresponent a l’exercici 2005
recull en l’apartat de subvencions les incidències següents respecte d'aquestes bases
reguladores:
-Les bases reguladores no s’ajusten als requisits mínims que han de contenir d’acord amb el
que estableix l’article 11 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.
-No s’ha seguit el procediment establert per elaborar disposicions administratives de caràcter
general regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, en les quals
no consta la taula de vigències exigida en l’article 42.2 de la Llei del Govern de les Illes
Balears.
-Incompleixen l’article 11.a de la Llei 5/2002, pel que fa a la descripció/concreció de l’objecte de
l’ajuda i amb relació a la determinació dels beneficiaris de la subvenció que s’hauria d’adaptar a
les particularitats de cada una de les finalitats subvencionables.
-El dictamen del Consell Consultiu va ser desfavorable. L’article 1.2.m d’aquestes bases
reguladores reflecteix com a objecte de l’ajuda, entre d’altres, «totes aquelles activitats d’utilitat
pública o d’interès social o la consecució d’una finalitat pública, relacionades amb els sectors
agrari i pesquer, i que les corresponents convocatòries podran especificar», amb la qual cosa
s’incompleix el mandat de certesa i concreció que ha de tenir l’objecte de la subvenció i que ha
de venir establert en les bases reguladores, segons la reiterada doctrina del Consell Consultiu.
-Les bases donen cobertura a la incorporació en les corresponents convocatòries de nous
criteris per a la valoració de la concessió de subvencions, diferents als establerts en les bases
inicials, per la qual cosa es contravé l’article 13.2.c de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, ja que l’acte de convocatòria ha de contenir únicament «els criteris objectius i de
preferència, de caràcter específic, que han de regir la concessió de la subvenció», sense que
sigui admissible la incorporació de nous criteris no prevists en les bases com a instruments de
judici diferents per a la determinació dels possibles beneficiaris.
2. Convocatòria
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a l’any 2018 als escorxadors
(BOIB núm. 73, de 14 de juny de 2018)
El FOGAIBA és una entitat pública empresarial que es va crear mitjançant el Decret 64/2005,
de 10 de juny, i té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria
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d'agricultura i pesca relativa a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i
pesquer, incloses les derivades de la Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de
l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i
d'altres règims d'ajudes prevists en la normativa de la Unió Europea.
Conforme a l'apartat primer de la convocatòria, l'objecte de les ajudes que es convoquen és
concedir ajudes als escorxadors per la prestació de servei d'interès econòmic general.
Aquestes ajudes es varen concedir d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la
Comissió, de 25 d'abril de 2012, relatiu a l'aplicació del Tractat de funcionament de la Unió
Europea a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten serveis d'interès
econòmic general. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
D'acord amb l'apartat segon de la Resolució, l'import màxim de la convocatòria és de 500
milers d'euros a càrrec dels pressuposts de l'any 2018 del FOGAIBA.
El certificat d'existència de crèdit de 7 de juny de 2018, l'ha expedit el cap del Servei de Gestió
Econòmica del FOGAIBA quan, d'acord amb l'article 13.s del Decret 64/2005, de 10 de juny, de
creació del FOGAIBA, correspon al director gerent de l'entitat l'expedició de certificats
relacionats amb la matèria econòmica.
D'acord amb l'apartat quart de la convocatòria, són despeses subvencionables les realitzades
durant l'any 2017 en concepte de la prestació del servei públic de l'escorxador; en concret, són
les següents: les derivades de la prestació dels serveis externs (lloguers i cànons, transports,
assegurances, serveis bancaris i similars, subministraments i altres serveis relacionats amb la
prestació del servei, i tributs autonòmics i de l'Administració local) i les despeses de personal
(sous i salaris i seguretat social). Això no obstant, no són subvencionables les inversions en els
escorxadors.
Cal esmentar que aquesta convocatòria d'ajudes s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions
de la CAIB per als exercicis 2018-2020, el qual es va aprovar per l'Acord del Consell de Govern
de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018).
La selecció dels beneficiaris es fa mitjançant el procediment de concurrència no competitiva
d'acord amb el punt 7 de la convocatòria. En cas que el conjunt de les sol·licituds amb dret
d'ajuda superi l'import que es destina a aquesta convocatòria, s'ha de reduir el percentatge
d'ajuda de les sol·licituds de manera proporcional.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
Conforme a l'apartat 3 de la convocatòria, poden ser beneficiaris de les ajudes els titulars dels
escorxadors de les Illes Balears autoritzats per al sacrifici d'aus, bovins, ovins, porcins,
solípedes, lagomorfs o ratites (aus corredores) que estiguin inscrits en el Registre General
Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.
En els expedients analitzats no consta que l'entitat hagi fet cap comprovació per verificar el
compliment dels requisits generals indicats per ser beneficiaris que s'han de mantenir durant un
termini no inferior a un any, a comptar de la data de concessió de l'ajuda.4

En la fase d'al·legacions, l’entitat ha informat que, donat que l'ajuda es convoca anualment, es comprova cada any que els beneficiaris
estiguin inscrits en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) i que, si no es disposa de la corresponent
inscripció en el RGSEAA, no es pot continuar realitzant l'activitat.
4
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L'apartat 5 de la convocatòria regula l'import de l'ajuda. Aquest punt va ser modificat
parcialment per la Resolució del president del FOGAIBA de 12 de juliol (BOIB núm. 88, de 17
de juliol de 2018). Així, l'import de l'ajuda és del 100 % de la despesa subvencionable, amb els
límits següents:
−

Es fixa un límit màxim auxiliable per a cada beneficiari pels conceptes següents i per
animals sacrificats durant l'any 2017: caps de boví o equí sacrificats a 4,00 euros/unitat;
caps de ratites sacrificats a 0,75 euros/unitat; caps de porcí sacrificats a 1,00
euro/unitat; caps d'oví o caprí sacrificats a 0,50 euros/unitat; caps de lagomorfs
sacrificats a 0,05 euros/unitat, i caps d'aviram sacrificats a 0,002 euros/unitat.

−

L'import màxim auxiliable per a cada beneficiari es fixa repartint el pressupost
disponible proporcionalment als límits calculats aplicats en el punt primer.

−

En cas que l'import màxim auxiliable calculat segons el punt 2 anterior sigui inferior a 8
milers d'euros, l'import subvencionable ha de ser de 8 milers d'euros.

−

En tot cas, l'import màxim auxiliable no pot ser superior a l'import de la despesa
sol·licitada.

−

En tot cas, l'import màxim d'ajuda s'ha de limitar a 250 milers d'euros per beneficiari.

En l'expedient consta un annex on s'indica un detall dels animals que cada un dels beneficiaris
ha sacrificat durant l'any 2017; això no obstant, l'annex no està signat ni datat, per tant no
acredita ni el nombre ni la tipologia d'animals que han sacrificat els beneficiaris.
D'acord amb l'apartat 6 de la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds va des
del 15 de juny fins al 31 d'agost del 2018. Tots els expedients s'han registrat en termini.
4. Procediment de concessió
Cal esmentar que el centre gestor només justifica que ha requerit per esmenar el beneficiari de
l'expedient núm. 3 i no queda acreditat en l'expedient els motius pels quals no s'han requerit
esmenes els expedients núm. 1 i 2.5
Pel que fa als expedients núm. 1, 2 i 3, els ajuts varen ser concedits el 7 de novembre de
2018; això no obstant, no es varen publicar en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajudes Públiques fins al 19 de febrer de 2020, quan, conforme al punt 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la qual es regula el contingut i la
periodicitat de la informació que s'ha de subministrar a la BDNS, s'ha de trametre així com es
vagin produint els fets registrables i, en qualsevol cas, abans que finalitzi el mes natural
següent al de la seva producció; per tant, es varen publicar fora del termini establert.
5. Justificació
El punt 6 de la convocatòria indica que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
una memòria de les despeses realitzades d'acord amb els conceptes subvencionables
previstos, una relació dels justificants imputats i documentació justificativa de les despeses
realitzades.
Pel que fa a la justificació de la despesa, s'entén efectuada mitjançant la presentació de:
factures pagades i els justificants de pagament corresponents; nòmines dels treballadors amb

5

Tot i l'al·legació presentada, l’SCIB si ha detectat errors que havien de ser esmenats, pel que fa als expedients núm. 1 i 2.
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contractació laboral pagades, i justificants del pagament de la Seguretat Social corresponent
als treballadors.
Les incidències en la justificació detallades per expedient són les següents:
-Amb relació a l'expedient núm. 1:
−

El centre gestor no ha considerat despeses elegibles: els imports pagats en concepte
de cànon d'aigua de la CAIB per un import de 9 milers d'euros, que, d'acord amb
l'apartat 2 del punt 4 de la convocatòria, són despeses subvencionables donat que són
tributs autonòmics; part de la despesa corresponent a l'any 2017 (19 dies) de la factura
núm. 001006257338 de 3 de febrer de 2017, emesa per EMAYA, SA, per un import de
2 milers d'euros, i algunes nòmines i els seus justificants de pagament d'una
treballadora (codi 502) que sí consten en l'expedient per un import de 3 milers d'euros i
que el centre gestor ha considerat no elegibles.

−

El centre gestor ha considerat despeses elegibles les factures del creditor Mercapalma,
S.A., per un import de 194 milers d'euros, en les quals no figuren ni la prestació ni el
període facturat encara que estan datades i pagades en l'exercici 2017; només hi figura
el concepte «parcel·la núm. 21. ZACII». A més, el mateix creditor emet una nota de
càrrec pel concepte «IBI 2017» sense especificar la referència cadastral ni la parcel·la
facturada.

-En l'expedient núm. 2:
−

La memòria explicativa de les despeses realitzades de l'expedient núm. 2 no figura
signada ni datada.

−

En les nòmines d'aquest expedient no figuren les dades bancàries i tampoc s'acredita
la transferència bancària dels imports líquids de les nòmines, per un import total de 41
milers d'euros. Això no obstant, l'entitat gestora els considera costs elegibles.

−

No consta cap còpia de la transferència bancària de les liquidacions a la Seguretat
Social dels treballadors dels mesos de gener a novembre de 2017.6

-En l'expedient núm. 3:
−

El beneficiari de l'expedient núm. 3 presenta una primera memòria justificativa de les
despeses realitzades d'acord amb els conceptes subvencionables i se'l requereix
perquè l'esmeni, ja que no és completa. Pel que fa a la segona memòria, tampoc no
s'hi concreten detalladament les despeses realitzades.

−

En l'expedient no es justifica el pagament dels imports líquids de les nòmines del
treballador dels mesos de gener a novembre de 2017, per un import de 21 milers
d'euros, i que l'entitat considera elegibles i justificats, amb la qual cosa s'incompleix el
punt 6 de la convocatòria.

A més, cal tenir en compte que en els tres expedients manca l’estampillament de les factures.
Per tant, això impedeix comprovar que aquestes factures no hagin estat aportades com a
justificació d'altres subvencions i més tenint en compte que l'entitat FOGAIBA té altres línies de
subvencions molt similars a aquesta convocatòria. Tot i que ni la convocatòria ni les bases
reguladores no estableixen cap sistema de validació i estampillament dels justificants de
6

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la subvenció implementi els mecanismes
necessaris que permetin aquest control.
6. Pagaments
Segons l'apartat 10 de la convocatòria, el pagament de l'ajuda s'ha de fer mitjançant
transferència bancària, un cop dictada la resolució de concessió.
En l'expedient consta la Resolució sobre el pagament del director gerent de l'entitat de 8 de
novembre de 2018 i còpia de les transferències bancàries dels tres expedients seleccionats.

B.1.3 INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS (IEB)
La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I LA PRODUCCIÓ DE FIRES I FESTIVALS EN L'ÀMBIT DE LA
MÚSICA, LA LITERATURA I EL PENSAMENT, EL CÒMIC I LA IL·LUSTRACIÓ, LES ARTS ESCÈNIQUES, LES ARTS VISUALS I LES ARTS
AUDIOVISUALS, TROBADES I JORNADES PROFESSIONALS DEL MÓN DE LA CULTURA QUE FOMENTIN LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LES IB.
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
AMICS DE LA MÚSICA CLÀSSICA
1
ALMA CONCERTS
25
2, 3, 4, 5 i 6
2
ASSOCIACIÓ MÚSICA I JOVES
30
2, 3, 4 i 5
3
MALLORCA LIVE FESTIVAL AIE
50
2, 3, 4 i 5
IMPORT DELS EXPEDIENTS FISCALITZATS DE L'IEB
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Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
EXPEDIENT
1
Deficiències en les bases reguladores
2
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
3
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
4
Deficiències en el procediment de concessió
5
Deficiències en la justificació de la subvenció
6
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm.
100, d'11 de juliol).
Aquestes bases varen ser objecte de revisió en l’Informe 175/2020 de l’SCIB de les
subvencions i dels contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2015-2016. En aquest
Informe es fa una transcripció del que hi figura.
L'aprovació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura s'acompanya amb la documentació
i els informes preceptius, d'acord amb la normativa vigent.
En les bases reguladores només consten de forma genèrica els criteris que han de regir
l'atorgament de la subvenció i no apareix la seva ponderació amb la inclusió de les puntuacions
aplicables a cadascun dels criteris (art. 13.d del TRLS).
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En les bases reguladores no consten especificats els mecanismes que assegurin la publicitat
de les subvencions de quantia inferior a 3 milers d'euros (art. 13.o i 34.2 del TRLS).
2. Convocatòria
Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 25 de juny de 2018 per la
qual es convoquen subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i
festivals en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les
arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, així com de trobades i jornades
professionals del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme
en el territori de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB núm. 80, de 28 de juny)
L'Institut d'Estudis Baleàrics (en endavant, IEB) és un consorci amb caràcter d'ens públic, de
naturalesa corporativa de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia, que integra el
sector públic instrumental de la CAIB i està adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports que té com a objectiu donar suport a diverses activitats culturals relatives a l'intercanvi i
la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.
Els Estatuts de l’IEB (aprovats per l'Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 i
publicats en el BOIB núm. 101, de 20 de juliol) determinen que el seu règim jurídic es regeix,
amb caràcter general i sense perjudici de les particularitats que contenen, pel dret
administratiu, en els termes que estableix l’article 58.2 de la Llei 7/2010 del sector públic
autonòmic de la CAIB, i per la resta de disposicions legals i reglamentàries que li són
aplicables.
L'objecte d'aquesta Resolució és convocar subvencions, que tenen la consideració d'ajudes de
minimis, d'acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018-2020, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març
de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març).
La convocatòria també ha estat publicada en la BDNS el 5 de juliol de 2018.
1. L'apartat 1 de la convocatòria regula l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció:
-L'objecte de les ajudes que es convoquen és donar suport a l'organització i la producció de
fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de
caràcter professional de l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la
il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals que es duguin a terme en
el territori de les Illes Balears i fomentin la projecció exterior durant el període comprès entre els
dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018.
-L'activitat objecte de la subvenció ha de tenir com una de les seves finalitats la projecció
exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació d'obra d'artistes o creadors
de les Illes Balears i la presència en el programa de l'esdeveniment de, com a mínim, dos
d'aquests requisits:
−

Presència i activitat professional de programadors, distribuïdors, productors, gestors i
mediadors culturals, comissaris, crítics, etc., de fora de les Illes Balears que
l'organització convidi en un nombre superior a 5.

−

Participació en fires, festivals, mercats, etc., en algun programa d'intercanvi amb altres
esdeveniments similars que garanteixin la presència de la producció cultural de les Illes
Balears a l'exterior.
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−

Organització, dins el programa de l'esdeveniment, de jornades orientades al públic
professional amb l'objectiu de servir de font d'intercanvi de coneixements o de
propostes culturals.

-En la convocatòria s'estableixen 6 línies de subvenció: arts audiovisuals; arts escèniques; arts
visuals; literatura, pensament, còmic i il·lustració, i música i projectes multidisciplinars. L'SCIB
ha seleccionat, per a la seva fiscalització, la línia de música i ha triat els tres expedients
anteriorment citats.
Els expedients seleccionats són tres, d'acord amb el criteri de més import concedit i de la
disciplina de música: l'expedient núm. 1 del XL Festival Internacional de Música de Deià,
l'expedient núm. 2 del 23è Festival de Música Clàssica d'Hivern i l'expedient núm. 3 de
l'organització del Mallorca Live Festival de 2018.
-Per poder optar a la subvenció, cal que els esdeveniments tinguin programats, com a mínim,
un 30 % d'artistes i agents culturals de les Illes Balears.
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 % d’artistes i
agents culturals de les Illes Balears.
-Les despeses subvencionables són les següents:
−

Fins a un 100 % de despeses de programació de propostes de les Illes Balears i fins a
un 20 % de despeses de la resta de programació. Són despeses subvencionables de
programació de l'esdeveniment: els honoraris, els viatges i l'allotjament dels artistes
amb actuació, el transport, el muntatge i el desmuntatge, i els drets d'exhibició i de
reproducció.

−

Fins a un 50 % de les despeses de producció següents: honoraris de personal,
contractació de serveis, i promoció i màrqueting.

−

Fins a un 100 % de despeses d'organització de les jornades professionals, que
inclouen honoraris, viatges i allotjament dels ponents que hi participin, lloguer d'espais i
material, comunicació i difusió de les jornades, i contractació de serveis.

-I se n'exclouen les despeses següents: les dietes, els honoraris del beneficiari de la subvenció,
els tiquets de combustible i aparcament i els desplaçaments en avió de primera classe.
-D'altra banda, no són objecte d'aquesta convocatòria les fires i els festivals que es duguin a
terme per primera vegada durant el 2018, els cicles de concerts d'un mateix artista o grup
musical i les temporades teatrals d'un sol artista.
2. D'acord amb l'apartat 2 de la Resolució, es destina un import total de 500 milers d'euros amb
càrrec al capítol 4 dels pressuposts de l'any 2018 de l'IEB.
En l'expedient hi ha dos certificats del director de l'IEB d'1 de gener i d'1 de febrer de 2018, els
quals fan constar «l'existència de crèdit adequat i suficient en el capítol 4 del pressupost
corresponent a l'any 2018 per satisfer les despeses relatives a les subvencions d'aquesta
convocatòria», sense que s'hi indiqui que tenguin a veure amb la convocatòria.
En l'expedient consta un certificat del director de l'IEB de 18 de juny de 2018 en el qual s'indica
que hi ha crèdit adequat i suficient, però no l'import, encara que en la convocatòria consta que
s'hi ha de destinar un import total de 500 milers d'euros.
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Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'IEB de 16 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 129, de
18 d'octubre) es va modificar la Resolució de la presidenta de l'IEB de 25 de juny de 2018 i es
va incrementar en un import de 90 milers d'euros el crèdit de la quantitat inicial prevista. Així, el
crèdit de la convocatòria passa a ser de 590 milers d'euros, amb càrrec al pressupost de l'IEB
per a l'any 2018. No consta en l'expedient el certificat d'existència de crèdit corresponent.
No obstant això, el gran nombre de sol·licituds d'ajuda que es varen presentar a la convocatòria
va suposar una despesa superior a la prevista; per tant, la quantitat fixada en la Resolució de
modificació de 16 d'octubre no va ser suficient per cobrir les necessitats derivades de la
convocatòria i, finalment, mitjançant la Resolució de la presidenta de l'IEB de 22 d'octubre
s'incrementa el crèdit en 35,4 milers d'euros, de manera que el crèdit final de la convocatòria és
de 625,4 milers d'euros amb càrrec al pressupost de 2018.
Durant el procés de fiscalització de l'SCIB del Compte general de la CAIB corresponent a
l'exercici 2018, l'IEB, com a entitat dependent va informar que l'import total concedit per a
aquesta línia de subvenció era de 624,1 milers d'euros. Per tant, hi ha una diferència d'1,3
milers d'euros, encara que sí hi ha coincidència amb el nombre de beneficiaris, que són 53.
Tot i que es tracta d'una quantia superior a 120 milers d'euros, en l'expedient no consta
l'autorització de la despesa del Consell de Direcció d'acord amb l'art. 9.1.i dels Estatuts de l'IEB
i tampoc hi consta l'autorització prèvia del Consell de Govern, donat que finalment resulta un
expedient de despesa de quantia superior a 500 milers d'euros, conforme a l'art. 15.2 de la Llei
7/2010.
3. El punt 3 de la convocatòria sobre els criteris objectius que han de regir la concessió de la
subvenció disposa que la convocatòria s'efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva i el criteri de concessió és el compliment dels requisits del punt 1.2 i l'obtenció d'una
puntuació mínima de 3, segons els criteris de valoració de projectes que es detalla en l'annex
de la convocatòria i que varia en funció de la disciplina.
Malgrat que la convocatòria defineix el procediment de concessió mitjançant concurrència
competitiva, aquesta no reuneix tots els requisits perquè s'hi pugui considerar. Una
convocatòria oberta, com l'acte administratiu pel qual s'acorda de forma simultània la realització
de diversos procediments de selecció successius al llarg d'un exercici pressupostari, per a una
mateixa línia de subvenció hauria estat més adient.
4. L'apartat 4 de la convocatòria disposa l’import de les subvencions i estableix que:
-L'import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i per projecte és de 50 milers d'euros;
-Els projectes presentats s'han de qualificar en funció de les puntuacions dels criteris de
valoració dels projectes, amb una puntuació total de 10 punts.
-Una qualificació de 3 punts correspon al 10 % de l'import subvencionable, que s'incrementa
gradualment fins al 80 %, que correspon als 10 punts.
-En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció o en cas que es produeixi una minoració
en l'import final justificat, l'import de l'ajuda es pot adjudicar a altres sol·licituds.
-Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la
mateixa finalitat, llevat de les que provenen de la mateixa Conselleria de Cultura, Participació i
Esports, tot i que l'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat
superior al cost de l'activitat subvencionada.
-En cap dels casos no s'abona un import superior al justificat mitjançant factures.
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5. L'apartat 5 de la convocatòria disposa que els beneficiaris poden ser persones físiques o
jurídiques privades, amb independència de la seva residència fiscal, que puguin dur a terme els
projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
No consta en cap dels expedients examinats l'informe de l'òrgan instructor en el qual es
manifesti que, amb la informació que té, els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris
per accedir a les subvencions (art. 16.2 del TRLS).
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
L'apartat 6 regula la sol·licitud i els documents que han d’acompanyar la sol·licitud i són els
següents:
a) acreditació de la identitat;
b) la documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari;
c) la declaració responsable conjunta per mitjà d'un model normalitzat sobre el compliment de
les obligacions d'acord amb la normativa de subvencions; que no li han estat concedits ajuts de
minimis en un import superior a 200 milers d'euros en els últims tres exercicis fiscals; de no
incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de
conformitat amb la normativa aplicable; d'estar al corrent d'obligacions amb la hisenda de la
CAIB, i de ser el titular del compte bancari;
d) acreditació, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest
certificat de l'AEAT, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no
es pot subvencionar;
e) memòria descriptiva i detallada del projecte, i
f) pressupost detallat del projecte amb ingressos i despeses, i amb el pertinent IVA desglossat.
I també s'hi han d'incloure, desglossats, els capítols següents: despeses de la programació de
les Illes Balears; despeses de la programació de fora de les Illes Balears; despeses de
producció: honoraris de personal, contractació de serveis i promoció i màrqueting; despeses de
l'organització de les jornades professionals, i el pla de patrocinis i de finançament de
l'esdeveniment.
En cap dels tres expedients no consta cap declaració responsable sobre el compliment de les
obligacions i que no li han estat concedits ajuts de minimis en un import superior a 200 milers
d'euros en els últims tres exercicis fiscals.
En relació amb l'expedient núm. 1, el pressupost que es presenta en la sol·licitud de la
subvenció i que totalitza un import de 65 milers d'euros, tant d'ingressos com de despeses, no
inclou l'IVA, encara que, segons la sol·licitud presentada, és una entitat que està exempta de
declarar l'IVA i, per tant, aquest resulta elegible. D'altra banda, consta en l'expedient una còpia
d'un correu electrònic de 19 de setembre de 2018 en el qual s'indica un nou pressupost del
projecte per un import total subvencionable de 51 milers d'euros i no s'explica la diferència pel
que fa a l'import del pressupost.
El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de publicar-se la
convocatòria en el BOIB. Els tres expedients fiscalitzats han presentat les sol·licituds en el
termini establert.
4. Procediment de concessió
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La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions, la integren dotze membres: el president (el
director de l'IEB o la persona que designi); 10 vocals, que han de ser cinc tècnics de l'IEB i cinc
professionals de prestigi (un per cada disciplina de la línia), i un secretari.
L'òrgan competent per instruir el procediment és el director de l'IEB, que també té la
competència de resoldre'l, conforme a l'apartat 9 de la convocatòria.
En data 5 de setembre de 2018, la Comissió Avaluadora va revisar i valorar les peticions dels
expedients presentats. Això no obstant, no hi consten justificats els càlculs efectuats per
determinar els imports subvencionables de cada un dels projectes presentats per part dels
beneficiaris.
La proposta de resolució provisional s'ha de notificar individualment per via telemàtica a
l'adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció i es
publicarà a la pàgina web de l'IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi
al·legacions en un termini no superior a deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l'IEB, la qual cosa es farà constar
mitjançant diligència de l'instructor.
En cap dels expedients no consta la còpia de la notificació al beneficiari de la proposta de
resolució provisional.
El director de l'IEB disposa d'un termini màxim de quatre mesos, comptadors a partir de la data
d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l'òrgan competent per instruir el
procediment, per resoldre motivadament l'expedient i notificar la petició mitjançant la publicació
de la resolució de concessió en el BOIB. A més, es preveu la possibilitat de dictar resolucions
parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulen les
propostes corresponents. Així, per la Resolució del director de l'IEB de concessió d’ajuts de 24
d'octubre de 2018 (BOIB núm. 133, de 25 d'octubre de 2018), s'aproven i es concedeixen les
subvencions per un import total de 625 milers d'euros a favor dels beneficiaris i, a més,
s'autoritza i se'n disposa la despesa corresponent.
5. Justificació
L'apartat 12 de la convocatòria regula la documentació necessària per justificar el compliment
de la finalitat i de l'aplicació dels fons rebuts, i la subvenció s'ha de justificar mitjançant la
presentació d'un compte justificatiu, que ha de subscriure la persona beneficiària o el seu
representant i que ha de contenir, entre d'altres, el balanç d'ingressos i despeses de
l'esdeveniment, desglossades, com a mínim, en els capítols de despeses de programació de
les Illes Balears, despeses de programació de fora de les Illes Balears, despeses de producció,
despeses de jornades professionals i altres despeses.
El compte justificatiu també ha d'incloure, d'acord amb les bases reguladores, una memòria
d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
Aquest compte justificatiu s'ha de presentar en el termini de trenta dies naturals després
d'haver dut a terme l'activitat. I, pel que fa a les factures, han d'estar a nom del beneficiari i
pagades als proveïdors, la qual cosa s'ha d'acreditar amb una còpia del rebut de la
transferència bancària o amb l'acceptació de pagament del proveïdor. En cas de factures que
no superin el miler d'euros, no és necessari presentar el justificant de pagament, tot i que
aquestes factures han de formar part de la memòria justificativa.
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El beneficiari té quinze dies naturals per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció,
a partir del dia en què l'òrgan instructor de l'expedient els hi notifiqui.
En els tres expedients analitzats s’observen moltes anomalies amb relació tant a les despeses
considerades elegibles com en el format i el contingut de les factures presentades. En
l'expedient no consta que l’IEB hagi seleccionat les factures i les ha considerades totes
elegibles, independentment que no estiguin signades, no hi apareguin els conceptes pels quals
es fa la factura, no hi hagi constància dels pagaments, etc. A més, cal tenir en compte que els
tres expedients reben subvencions d’altres institucions públiques, per tant, la manca d’un
sistema d’estampillament impedeix comprovar que aquestes factures no hagin estat aportades
com justificació d'altres subvencions. Tot i que ni la convocatòria ni les bases reguladores no
estableixen cap sistema de validació i estampillament dels justificants de despesa, és necessari
que l'òrgan que atorga la subvenció implementi els mecanismes necessaris que permetin
aquest control.
Les incidències en la justificació detallades per expedient són les següents:
1. Expedient núm. 1 de «XL Festival Internacional de Música de Deià»7
L’import sol·licitat per a aquest festival és de 79 milers d’euros i, segons la Comissió
Avaluadora, l’import subvencionable és de 51 milers d’euros, la puntuació obtinguda dels
criteris de valoració ha estat de 7 punts i l’import concedit, de 25 milers d’euros d’acord amb el
punt 4.1 de la convocatòria, sense entrar a descriure totes les incidències observades:
1. En l'expedient consten còpies de dos comptes justificatius: un en què l'import total justificat
és de 80,3 milers d'euros i un altre, de 66,6 milers d'euros. Cap dels dos duen la signatura del
beneficiari. Per tant, el beneficiari no presenta el compte per l'import del projecte presentat que
era de 78,6 milers d'euros i, a més, a la relació dels documents aportats consten 3 factures que
sumen un import de 7 milers d'euros i que no es detallen en cap dels dos comptes justificatius
aportats.
2. La major part de les factures del compte justificatiu corresponents als artistes participants en
el Festival no està signada (per exemple, les núm.1-12, 33, 35-36, 39, etc.). D'altra banda,
moltes de les factures tenen el mateix format, tot i que corresponen a artistes diferents i una
mateixa factura està feta en diferents idiomes. En la gran majoria d’aquestes factures no queda
acreditat que pertoqui el percentatge de retenció de l’IRPF (24,75 %, quan l’article 25.1 del RD
5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda dels
no residents, estableix amb caràcter general un 24 o un 19 %).
3. En les factures dels documents núm. 1 i 2 del compte justificatiu, els imports transferits són
superiors als de les factures, sense que consti cap aclariment.
4. En la factura del document núm. 13 del compte justificatiu, el concepte indica «visitants
assistents a concerts maig-setembre 2017», i la factura és d'1 octubre de 2018. Els
abonaments són anteriors a la factura i les dades dels pagaments no coincideixen amb les que
ha declarat el proveïdor.
5. La factura del document núm. 15 del compte justificatiu no va a nom de l'entitat beneficiària i,
d'altra banda, no se n'acredita el pagament.
En la fase d’al·legacions, l’IEB ha manifestat que s’iniciarà el procediment de revocació i reintegrament de la subvenció concedida. Amb
posterioritat al període d’al·legacions, l’IEB ha tramès directament a l’SCIB una còpia de la Resolució del president de l’IEB de 21 de juliol de
2021 per la qual s’inicia el dit procediment.
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6. El beneficiari de la factura del document núm. 40 del compte justificatiu és el Ministeri de
Finances d’Estònia. Els comptes corrents receptors de la transferència no coincideixen amb els
que figuren en la factura i, a més, estan a nom d'un tercer que tampoc no hi figura.
7. Respecte de les factures 41 i 42, els tipus d’IVA indicat són pel mateix tipus i import i el
percentatge de retenció de l’IRPF no és el correcte, indica el 21 % quan hauria de ser el 15 %.
A més, la factura núm. 41 no està signada i de la 42 no hi ha constància del pagament.
8. No consten en l'expedient les còpies de les cartes de pagament de l'IRPF ni els pagaments
bancaris corresponents.
9. El compte justificatiu presentat no inclou el balanç d'ingressos ni els seus cobraments,
només indica el detall de les despeses incorregudes i els seus pagaments. Tampoc inclou la
realització completa de l'activitat ni el cost total, donat que només comprèn dos conceptes
subvencionables: despeses de producció (57 milers d'euros subvencionables en un 50 %) i
despeses d’organització de les jornades professionals (24 milers d'euros subvencionables al
100 %). En cas de les despeses de producció, multipliquen per 5,6 la quantitat que s’havia
pressupostat a la sol·licitud de la subvenció del 12 de juliol, mentre que a la resta de partides
subvencionables al compte justificatiu no hi consta cap factura ni cap pagament. Tampoc no hi
ha constància que l’IEB hagi justificat aquest desviament i si s’han exclòs o no els imports de
les quanties que resulten en excés.
Donat que en el pressupost inicial que l'entitat va presentar amb la sol·licitud inicial figuren
ingressos no justificats per venda d'entrades i per altres subvencions d'altres administracions,
l'IEB, com a òrgan instructor, no té coneixement de si s'ha produït un sobrefinançament de
l'activitat subvencionada.
10. En l'expedient no s'inclou cap memòria sobre les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
11. En l'expedient no consta la documentació que certifiqui o verifiqui que l'òrgan competent ha
comprovat la realització de l'activitat objecte de la subvenció.
2. Expedient núm. 2 «23è Festival de Música Clàssica d’Hivern» 8
L’import sol·licitat per a aquest festival és de 73 milers d’euros i, segons la Comissió
Avaluadora, l’import subvencionable és de 50 milers d’euros, la puntuació obtinguda dels
criteris de valoració ha estat de 8 punts i l’import concedit, de 30 milers d’euros d’acord amb el
punt 4.1 de la convocatòria, sense entrar a descriure totes les incidències observades:
1. Gairebé totes les factures incloses en el compte justificatiu presentat dels artistes
participants no estan signades (per exemple, les núm. 27, 29, 32, 45, 50, 65, 67, 75, 86, 99,
105, 120, 123, 148, 150, etc.).
2. Les factures relacionades amb la facturació dels artistes indiquen la retenció corresponent a
l’IRPF, però no consta en l'expedient la còpia de les cartes de pagament de l'ingrés d’aquestes
quanties a l’AEAT.
3. El punt 1.6 de la convocatòria estableix que s’exclouen les despeses corresponents als
honoraris dels beneficiaris de la subvenció. Tot i això, les factures núm. 17, 33, 51, 71, 90, 106,

En la fase d’al·legacions, l’IEB ha manifestat que s’iniciarà el procediment de revocació i reintegrament de la subvenció concedida. Amb
posterioritat al període d’al·legacions, l’IEB ha tramès directament a l’SCIB una còpia de la Resolució del president de l’IEB de 21 de juliol de
2021 per la qual s’inicia el dit procediment.
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121, 136, 140, 149, 153, 169, 172, 180, 204 i 208 del compte justificatiu es corresponen a
nòmines de la persona que apareix com a representant de l’entitat beneficiària, per diferents
conceptes, que sumen un import de 16 milers d’euros. Igualment, les factures núm. 18, 52, 110,
122, 135, 139, 152 i 207 es corresponen a nòmines i honoraris d’una persona que forma part
de l’actual Junta Directiva de l’Associació, en qualitat de tresorera. Aquestes nòmines, per
diferents conceptes, sumen un import de 13 milers d’euros. Finalment, cal tenir en compte que
les factures núm. 105 i 120, a més de no estar signades, indiquen els conceptes d’honoraris
per la participació en una actuació i de lloguer de piano a la mateixa artista, que figura com a
tresorera de la Junta Directiva actual de l’Associació. A més, consten factures de lloguer del
piano a una altra empresa pel mateix concert i hi ha una retenció del 15 % en concepte d’IRPF
que inclou també l’import pel lloguer del piano.
4. El compte justificatiu presentat no inclou el balanç d'ingressos ni els seus cobraments,
només el detall de les despeses incorregudes i els pagaments. Donat que en el pressupost
inicial que l'entitat va presentar en el moment de la sol·licitud figuren ingressos per subvencions
rebudes d'altres administracions i, a més, segons el que indica la memòria del festival, hi ha
hagut una bona assistència de públic als concerts, l'IEB, com a òrgan instructor, no té
coneixement de si s'ha produït un sobrefinançament de l'activitat subvencionada.
5. En l'expedient no consta la documentació que certifiqui o verifiqui que l'òrgan competent ha
comprovat la realització de l'activitat objecte de la subvenció.
3. Expedient núm. 3 Organització del Mallorca Live Festival9
L'import sol·licitat per aquest festival és de 1.713 milers d'euros i, segons la Comissió
Avaluadora, l'import subvencionable és de 624 milers d'euros. Encara que la puntuació
obtinguda dels criteris de valoració ha estat de 6 punts, l'import concedit ha estat de 50 milers
d'euros d'acord amb el punt 4.1 de la convocatòria.
Pel que fa a les incidències, sense entrar a descriure totes les observades:
1. En la documentació aportada figura un contracte entre Mallorca Live Festival AIE, sol·licitant
de la subvenció (MLF), i Cultura Aquí y Ahora, S.L. (CAASL), per qual la segona cedeix a la
primera l’explotació del festival. El representant de les dues entitats és el mateix i no consta ni
la factura ni l’abonament de l’import que s’estipula en el contracte de cessió, que és de 31
milers d'euros (IVA inclòs).
2. En aquest mateix contracte s’estableix que l'entitat beneficiària de la subvenció ha de
contractar en exclusiva CAASL per a l’organització del festival. Això no obstant, no consta el
tipus de relació contractual entre ambdues entitats, però sí consten factures de CAASL a MLF
pels serveis prestats.
3. Tot i això l’IEB inclou com a despeses elegibles un nombre important de factures a nom de
CAASL, no a nom de MLF. Aquestes factures no haurien de ser considerades elegibles perquè
no van a nom del beneficiari de la subvenció i, per tant, no serien subvencionables.
4. El punt 1.6 de la convocatòria estableix que s’exclouen les despeses corresponents als
honoraris del beneficiari de la subvenció. Tot i això, l’IEB accepta les nòmines corresponents al

En la fase d’al·legacions, l’IEB ha manifestat que s’iniciarà el procediment de revocació i reintegrament de la subvenció concedida. Amb
posterioritat al període d’al·legacions, l’IEB ha tramès directament a l’SCIB una còpia de la Resolució del president de l’IEB de 21 de juliol de
2021 per la qual s’inicia el dit procediment.
9
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Sr. A.M. abonades per CAASL, que és el sol·licitant i el beneficiari de la subvenció (factures
núm. 50 a 56, per un import de 18 milers euros).
5. En el compte justificatiu presentat figuren diverses factures per serveis anteriors a l'1 de
desembre de 2017 per un import de 38 milers d'euros i, per tant, no són despesa elegible.
6. La factura del document núm. 167 del compte justificatiu, per un import de 19 milers d’euros,
correspon a una assegurança des del 18 de juny de 2018 a l'1 de juliol de 2018 (objecte:
«Contingencias Mallorca Live Festival») a nom de CAASL, quan el festival té lloc els dies 11-12
de maig del mateix any. La factura 168 correspon a una assegurança a favor de CAASL de l'1
de maig de 2018 a l'1 de maig de 2019, que no sembla lligada a l’organització del festival (6
milers d'euros).
7. En les factures del document núm. 186 (4 milers d'euros) i els documents núm. 670-675 (10
milers d'euros) no es desglossa el concepte, només apareix «Feines MLF».
8. Respecte de la factura del document núm. 199 del compte justificatiu, sobre un import total
de 26 milers euros només se'n justifica el pagament de 16 milers.
9. Quant als conceptes de les factures dels documents núm. 215, 224, 239, 240, 246, 250, 251,
252, 821 i 822, per un import total de 4 milers d'euros, és dubtós que tinguin a veure amb
l’organització del festival.
10. Les factures dels documents núm. 637 i 638 (import total de 227 euros) són de 4 d’abril de
2018 i tenen com a concepte «Mallorca Live Talent», no «Mallorca Live Festival».
11. Els resguards de pagament de les factures dels documents núm. 251 i 804 són anteriors a
les dates de les factures.
12. El document núm. 504 recull el contracte de patrocini publicitari de la societat «Melià Hotels
International, S.A.» al Festival. Subscriu aquest patrocini Comunidades Virtuales Online, SLU,
sense que consti la relació entre aquesta entitat i CAASL o MLF. L’import del patrocini és de 45
milers d’euros (més IVA). La factura del document núm. 303 correspon a una factura de Melià a
Comunidades Virtuales Online, SLU, en concepte de patrocini. No obstant això, aquesta factura
surt a la llista de despeses, però també el mateix import apareix a la llista d’ingressos. Com que
s’abonen despeses de publicitat i promoció, i s’estableix que les pot abonar Melià directament o
que, si les abona el patrocinat, les compensarà Melià, no es pot garantir que les despeses no
s’hagin presentat a Meliá i també s’hagin utilitzat per justificar despeses de l’organització del
Festival.
13. En el document núm. 504 també figura una factura de Comunidades Virtuales Online, SLU,
a Meliá per un import de 60,5 milers euros. No hi ha cap suport documental d’aquesta factura.
A més, el compte d’ingrés no és de MLF, sinó de Comunidades Virtuales Online, SLU, tot i que
aparegui a la llista d’ingressos de MLF.
14.També apareix en el document 504 una factura de MLF a Meliá per un import de 48,4 milers
d’euros, que s’ha d’ingressar a un compte de CAASL, i una factura de Meliá a MLF pel mateix
import. Aquests ingressos no consten a la llista corresponent de MLF.
15. En el compte justificatiu apareix un ingrés a MLF des de Meliá en concepte de
«col·laboració privada de serveis» per un import de 49 milers d'euros, però no hi ha factura de
despeses per aquest import.
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16. Finalment, en la llista de factures que ha aportat MLF n'apareix una de Meliá a MLF que no
es correspon a cap de les aportades al compte justificatiu per un import de 19,3 milers d’euros.
No apareix a la llista d’ingressos i tampoc consta cap justificant que s’hagi abonat.
17. En l'expedient no consta la documentació que certifiqui o verifiqui que l'òrgan competent ha
comprovat la realització de l'activitat objecte de la subvenció.
6. Pagaments
L'apartat 13 de la convocatòria regula que el pagament de les ajudes s'ha de fer efectiu a partir
de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:
a) un primer pagament de la subvenció del 50 % de l'import concedit, que s'ha de fer de
manera anticipada, en concepte de bestreta, una vegada publicada la resolució de concessió, i
b) un segon pagament del 50 % restant de l'import concedit, una vegada finalitzada l'activitat i
s'hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria,
que s'ha de fer efectiu en el termini màxim de sis mesos.
Pel que fa als pagaments de l'expedient núm. 1, se n'han realitzats 3: el primer, pel 50 % de
l'import concedit i l'altre 50 %, en dos pagaments, quan, conforme a la convocatòria, s'havia de
realitzar en un total de dos pagaments i no en tres pagaments. A més, el tercer pagament s'ha
realitzat superant el termini màxim de sis mesos.

B.1.4 FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
(FISIB)
L'entitat ha tramès a l'SCIB, mitjançant l'annex 4 del model TRAIN-01, un detall de les
subvencions, ajudes i altres mesures de suport concedides durant l'exercici 2018. D'acord amb
aquesta informació, la convocatòria del programa «Synergia» va ser seleccionada en la mostra
de subvencions que l'SCIB havia de fiscalitzar.
D’acord amb l’article 3.2 dels Estatuts de l’entitat, aquesta es regeix per l’ordenament jurídic
privat excepte en els aspectes que estableixen la Llei 7/2010 i la resta de normativa de dret
públic que li sigui aplicable. Per tant, tal com disposa l’article 3.2 de la Llei 38/2003 i l’art. 3.1.c
del TRLS, aquestes normes només són aplicables a les entitats de dret públic. D'altra banda, la
disposició addicional primera del TRLS disposa que «1. Els consorcis sotmesos a l'ordenament
autonòmic i les fundacions de sector públic autonòmic han d'ajustar la seva activitat de foment,
en tot cas, al que disposen l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els articles 2, 4, 5, 6.2, 7, 9, 10 i 34, com també, si pertoca, el títol V, amb
excepció de l'article 62.2, d'aquesta Llei».
De la fiscalització d’aquesta convocatòria s’ha conclòs que amb la documentació que figura a
l’expedient no es pot concloure sobre si s’han aplicat la totalitat dels principis d’actuació
administrativa que es recullen en l’art. 6.2 del TRLS i per altra banda, no consta la publicació de
la subvenció en la BDNS (art. 20 de la Llei 38/2003).
A continuació en resumim els aspectes més significatius de la convocatòria:
L'objecte de la convocatòria d'ajuts és la realització de projectes d'investigació en salut de
qualitat contrastada que es desenvolupin en el marc d’una cooperació entre dos o més grups
d’investigació de l’Institut.
Els requisits dels projectes de recerca han de tenir com a objectius principals:
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−

Augmentar el coneixement científic i tècnic i la seva transferència i aplicació a la millora
en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i en les activitats de
promoció de la salut pública i gestió dels serveis de salut, i així contribuir a fomentar la
salut i el benestar de la ciutadania.

−

Fomentar les sinergies, impulsar el talent i l'ocupabilitat, i enfortir les estructures de
governança que agreguin les capacitats científico-tècniques de les diferents entitats
que conformen l’IDISBA.

−

Promoure el finançament de projectes de recerca, de qualitat contrastada,
d’investigadors emergents.

El termini ordinari d’execució dels projectes és de 2 anys, no prorrogables, comptadors a partir
de l’1 de gener de 2019.
El termini de presentació de sol·licituds és del 3 de setembre de 2018 al 25 de setembre de
2018.
El pressupost global del Programa en la convocatòria de 2018 és de 160 milers d'euros, amb
un pressupost màxim per projecte de 80 milers d'euros.
L’investigador principal del projecte d’investigació finançat ha de presentar a la Direcció
Científica una memòria científica sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts
(incloent-hi articles publicats, en premsa i enviats a publicar, i comunicacions a reunions
científiques) en el termini de tres mesos després de la finalització del projecte.

B.2

SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, s'ha seleccionat una subvenció de concessió directa de les entitats
del sector públic instrumental i les incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. IBANAT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NÚM.
ENTITAT
DESCRIPCIÓ
EXERCICI IMPORT DEFICIÈNCIES
Subvenció directa de l'IBANAT a favor de l'Ajuntament de Palma per a la realització
Institut Balear de la d'inversions i activitats de divulgació del parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera, any
1
Natura (IBANAT)
2017
2017
74
4i5
TOTAL IMPORT EXPEDIENT SELECCIONAT
74

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
1
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
2
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
3
Deficiències en el procediment de concessió
4
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
5
Deficiències en la justificació de la subvenció
6
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1: subvenció directa de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) a favor de
l'Ajuntament de Palma per a la realització d'inversions i activitats de divulgació del Parc
Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera, any 2017
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L'IBANAT tramita la concessió, el 13 de setembre de 2017, a la CAIB de la subvenció de
l'Organisme Autònom Parcs Nacionals per al Parc Nacional Marítimo-terrestre de l'Arxipèlag de
Cabrera, per un import de 147 milers d'euros.
L'import de la concessió s'acorda en la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 24 de juliol
de 2017, en la qual es realitza la distribució territorial de les subvencions a les comunitats
autònomes amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat a les àrees d'influència
socioeconòmica dels parcs nacionals. Posteriorment, se'n formalitzen els compromisos
financers per l'Acord del Consell de Ministres d'1 de setembre de 2017.
El RD 1229/2005, de 13 d'octubre, regula aquestes subvencions públiques a fi de promocionar
el desenvolupament sostenible de les poblacions que dins el seu territori tinguin espais naturals
protegits. Aquesta norma estableix que el procediment ordinari de concessió s'ha de tramitar en
règim de concurrència competitiva, sens perjudici que les comunitats autònomes puguin aplicar
altres procediments prevists en la LGS en cas que els beneficiaris de les subvencions siguin els
ajuntaments dels municipis situats en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca decideix distribuir els fons transferits de
l'Estat als dos municipis que formen part de l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc
Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera, l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament de ses Salines, per un
import de 73,7 milers d'euros cada un.
El 27 de desembre de 2017, la subvenció directa destinada a l'Ajuntament de Palma es
formalitza en un conveni de col·laboració, tal com estableix l'art. 28 de la Llei 38/2003. Previ al
conveni, el 4 de desembre de 2017 s'emet un informe justificatiu de la necessitat de signar un
conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, mitjançant
l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), i l'Ajuntament de Palma, i, l'11 de desembre de 2017, un
informe jurídic relatiu al conveni de col·laboració, en compliment de l'article 17.5 del Decret
75/2004, de 27 d'agost.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca signa el conveni de col·laboració com a
president de l'IBANAT, el qual ha autoritzat prèviament el Consell d'Administració, tal com
estableix l'article 14.1.j dels Estatuts (Decret 24/2013, de 24 de maig). L'objecte d'aquest
conveni és establir un mecanisme de col·laboració entre l'IBANAT i l'Ajuntament de Palma per
dur a terme les iniciatives subvencionables previstes en l'article 3 del RD 1229/2005, que són
en resum:
1) actuacions en l'àmbit del Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera: realitzar inversions en
millora de les infraestructures del Parc Nacional, donar a conèixer a la població local el
patrimoni natural i la biodiversitat del parc i desenvolupar actuacions per recuperar i consolidar
el monestir bizantí de Cabrera;
2) actuacions en l'àmbit de la zona d'influència socioeconòmica: actuacions dirigides a
conservar, promocionar i proporcionar equipaments en els àmbits naturals de la zona
d'influència socioeconòmica de Palma (es Carnatge), i
3) qualsevol altra activitat prevista en l'art. 3 del RD 1229/2005 que aprovi la Comissió de
Seguiment prevista en el Conveni.
En l'apartat 5 de l'esmentat Conveni es crea una comissió de seguiment, com a òrgan
col·legiat, amb la finalitat d'assessorar i vetllar per la realització dels objectius del Conveni. En
l'acta de sessió de 20 de febrer de 2018 de la Comissió esmentada, es concreten les activitats
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que s'han de dur a terme en execució del conveni, a partir de les propostes d'actuacions que ha
presentat l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma presenta dues justificacions: una corresponent a les actuacions
realitzades durant l'exercici 2018 i una altra, de les actuacions realitzades durant l'exercici
2019, arran de la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució dels projectes de l'Ajuntament de
Palma de dia 3 de desembre de 2018. L'IBANAT realitza dos pagaments parcials, que, en total,
suposen un import de 69 milers d'euros.
De la revisió de la documentació de l'expedient s'han posat de manifest les incidències
següents:
-Al conveni, entès com les bases reguladores de la subvenció, manca concreció a l'hora de
determinar la forma i els terminis de justificació, així com la forma i els terminis de pagament
(art. 69, 71 i 72 del RGLS). Això provoca que no es presenti un compte justificatiu amb la
informació tal com s'estableix en l'art. 72 del RGLS. D'altra banda, no s'han especificat al
conveni les regles de l'article 31.4.a de la LGS i l'art.40.4.a del TRLS respecte dels béns
inventariables.
-No consten en l’expedient els certificats del beneficiari (Ajuntament de Palma) d’estar al
corrent respecte de les obligacions tributàries i la Seguretat Social, així com també hi manca la
declaració responsable de no incórrer en causes de prohibició de rebre la subvenció (art. 13 i
14 de la LGS). L'IBANAT no ha exigit aquesta documentació en aquest procediment.
-Les factures i altres tipus de justificants no presenten cap diligència de validació ni
estampillament del centre gestor que les vinculi a l'expedient de subvenció objecte de
fiscalització, cosa que dificulta el control de la concurrència de subvencions. Tot i que la
Resolució de concessió no estableix cap sistema de validació i estampillament dels justificants
de despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la subvenció implementi els mecanismes
necessaris que permetin aquest control.

B.3

RECOMANACIONS

Actualitzar les bases reguladores a fi d'adaptar-les a la normativa vigent en cada moment
Establir en la convocatòria la necessitat que els beneficiaris finals de les subvencions
justifiquin els pagaments de les inversions que han realitzat.
Concretar i detallar l'objecte de la subvenció pel que fa a les subvencions amb
convocatòria.
Exigir un compliment més acurat de les sol·licituds (amb concreció dels projectes i detall
dels pressuposts, i la declaració de concurrència amb altres ajuts) i de les justificacions
(memòries justificatives, datades i signades; factures subvencionables, comprovants de
pagament i compliment de terminis, entre d'altres).
En les resolucions de concessió de les subvenciones, concretar les despeses que es
consideren subvencionables i les que no s'hi consideren.
Publicar la resolució de la concessió en el BOIB o la BDNS en el termini legal o notificarla de forma individual a les entitats beneficiàries.
Comprovar que l'import de la subvenció, en cap cas, pugui ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres recursos, superi el cost de l'activitat
subvencionada.
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Deixar prova en els expedients de la documentació justificativa i comprovar que es
presenta fins a l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la
subvenció.
Desenvolupar un reglament autonòmic que estableixi un sistema de validació i
estampillament de justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de
les subvencions.
Realitzar un seguiment estricte de la justificació de les subvencions concedides i, si
escau, dur a terme el procediment de reintegrament.
Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Conservar i custodiar els expedients de subvenció de forma adequada i ordenada. Cal
recordar que un expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i
actuacions que serveixen d'antecedent i fonament de la resolució.
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III. ACTIVITAT CONTRACTUAL
1. CONSIDERACIONS GENERALS
A.

CONTRACTES ORDINARIS

Pel que fa als exercicis 2017 i 2018, objecte d'aquest Informe, les entitats que en conformen
l'àmbit subjectiu varen informar inicialment de la formalització de 1.335 contractes no menors al
2017 (per un import de 321.039 milers d'euros, IVA inclòs) i de 1.314 contractes no menors al
2018 (240.555 milers d'euros, IVA inclòs).10
La classificació d'aquests contractes de l'exercici 2017, per objecte i import adjudicat, és la
següent:

ENTITATS
Administració general de la CAIB
Servei de Salut de les Illes Balears
Agència Tributària de les Illes Balears
(ATIB)
Entitats del SPI de la CAIB
TOTAL

CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE11
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES
TOTAL
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
8
3.301
95
29.212
49
4.632
6
2.070
158
39.215
16
1.625
141
40.126
125
9.607
0
0
282
51.359
0
209
233

0
53.324
58.250

2
304
542

170
140.868
210.376

2
124
300

193
13.689
28.121

0
254
260

0
22.222
24.292

4
891
1.335

363
230.102
321.039

La classificació dels contractes no menors de l'exercici 2018, per objecte i import adjudicat, és
la següent:

ENTITATS
Administració general de la CAIB
Servei de Salut de les Illes Balears
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Entitats del SPI de la CAIB
TOTAL

CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES
NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT
12
2.397 245 35.473
156
13.875
5
1.778
7
978 167 57.972
116
11.679
0
0
0
0
5
378
2
71
0
0
146 37.658 203 39.262
92
25.296 158 13.737
165 41.033 620 133.085
366
50.921 163 15.515

TOTAL
NRE.
IMPORT
418
53.523
290
70.629
7
449
599
115.954
1.314
240.555

L'any 2017, els procediments d'adjudicació principals han estat els següents:
CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ12
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
PROCEDIMENT
DIÀLEG
PROCEDIMENT
OBERT I
COMPETITIU I
NEGOCIAT
RESTRINGIT
ALTRES
ENTITATS
NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
Administració general de la CAIB
103
31.058
7
2.265
48
5.892
Servei de Salut de les Illes Balears
139
24.981
70
20.220
73
6.158
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
3
206
1
157
0
0

10

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

11

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.

12

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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ENTITATS
Entitats del SPI de la CAIB
TOTAL

CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ12
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
PROCEDIMENT
DIÀLEG
PROCEDIMENT
OBERT I
COMPETITIU I
NEGOCIAT
RESTRINGIT
ALTRES
NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
213
190.425
24
1.083 654
38.593
458
246.670
102
23.725 775
50.643

TOTAL
NRE.
IMPORT
891
230.102
1.335
321.039

I, pel que fa a l'exercici 2018, els procediments d'adjudicació principals han estat els següents:
CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
PROCEDIMENT
DIÀLEG
PROCEDIMENT
OBERT I
COMPETITIU I
NEGOCIAT
RESTRINGIT
ALTRES
ENTITATS
NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
Administració general de la CAIB
171
24.008
15
2.362 232
27.153
Servei de Salut de les Illes Balears
167
47.718
64
14.351
59
8.560
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
4
343
0
0
3
106
Entitats del SPI de la CAIB
335
77.188
24
2.593 240
36.172
TOTAL
677
149.257
103
19.306 534
71.991

TOTAL
NRE.
IMPORT
418
53.523
290
70.629
7
449
599
115.954
1.314
240.555

A partir del 24 de juliol de 2017, les entitats de l'Administració de la CAIB i el sector públic
instrumental han de publicar les licitacions en la PLACSP. En aquest sentit, la informació de la
PLACSP corresponent a l'Administració general de la CAIB figura en els annexos III.A.5, III.A.6
i III.A.9 d'aquest Informe; la del Servei de Salut de les Illes Balears, en els annexos III.B.5 i
III.B.8, i la de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), en els annexos III.C.2 i III.C.4.
Cal observar que, respecte a la informació de 2017, només inclou la de la meitat de l'exercici i,
per tant, no és comparable a la de l'exercici 2018, que abasta completament.
D'altra banda, també cal comentar que la informació de la PLACSP té diferències respecte a la
que han facilitat l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut de les Illes Balears i
l'Agència Tributària de les Illes Balears. Aquestes diferències són les següents:
1) L'import publicat és sense l'IVA; en canvi, tant l'Administració general de la CAIB com el
Servei de Salut i l'ATIB han tramès a l'SCIB la relació de contractes incloent-hi l'IVA; per tant.
no són comparables;
2) D'altra banda, en la PLACSP les dates que figuren són les de publicació de les adjudicacions
dels contractes corresponents; en canvi, l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i
l'ATIB ha facilitat a l'SCIB les dates d'adjudicació dels contractes.

B.

CONTRACTES MENORS

Pel que fa als contractes menors, les entitats que conformen l'àmbit subjectiu d'aquest Informe
varen informar de l'adjudicació de 2.556 contractes menors al 2017 (per un import de 23.300
milers d'euros, IVA inclòs) i de 2.376 contractes menors al 2018 (per un import de 21.229 milers
d'euros, IVA inclòs).13
Respecte dels exercicis 2017 i 2018, la classificació d'aquests contractes, per objecte i import
adjudicat, és la següent:
13

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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ENTITATS
Administració general de la CAIB
Servei de Salut de les Illes Balears
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Entitats del SPI de la CAIB
TOTAL

CAIB 2017. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE14
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES
TOTAL
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
NRE.
IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT
34
498 353
3.634
181
1.603
0
0 568
5.735
75
1.228 441
4.701
576
3.410
0
0 1.092
9.339
3
67
7
59
18
147
0
0
28
273
104
2.583 430
3.234
334
2.135
0
0 868
7.953
216
4.376 1.231 11.628
1.109
7.295
0
0 2.556 23.300

ENTITATS
Administració general de la CAIB
Servei de Salut de les Illes Balears
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Entitats del SPI de la CAIB
TOTAL

CAIB 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES
TOTAL
NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT
18
407 356
3.467
139
1.151
0
0 513
5.025
58
1.045 448
4.255
553
3.896
0
0 1.059
9.196
0
0
9
103
10
69
0
0
19
172
333
3.637 220
1.610
187
1.057
45
532 785
6.836
409
5.089 1.033
9.435
889
6.173
45
532 2.376 21.229

La informació que figura en la PLACSP dels contractes menors, quant als exercicis 2017 i
2018, s'indica en l'Annex III.A.9 d'aquest Informe pel que fa a l'Administració general de la
CAIB; en l'Annex III.B.8, respecte del Servei de Salut, i en l'Annex III.C.4, quant a l'ATIB.
És necessari observar que, respecte a la informació de 2017, només inclou la de la meitat de
l'exercici, i les dades no són comparables pels motius que ja s'han explicat en els paràgrafs
referits als contractes no menors.

2. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT
DE LA LEGALITAT
Abast
De l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms, corresponent als exercicis 2017-2018, que comprèn 12 contractes no menors i 25
de menors.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents relatius a l'Administració
general de la CAIB, el treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en
l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Del Servei de Salut de les Illes Balears
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Servei de Salut de les Illes Balears, que comprèn 12 contractes no menors o ordinaris i 25
contractes menors.

14

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.

77

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 3-8 següents relatius a aquesta
entitat, el treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest Informe.
De l'Agència Tributària de les Illes Balears
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), que comprèn 2 contractes no menors i 3 de
menors.
Excepte per la limitació esmentada en els paràgrafs 9-10 següents relatius a aquesta entitat, el
treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest
Informe.
De les entitats del sector públic instrumental autonòmic
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual de les
entitats del sector públic autonòmic, que comprèn 8 contractes ordinaris i 20 contractes
menors.
Excepte per les limitacions esmentades en el paràgrafs 11-13 següents relatius a aquestes
entitats, el treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat
I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
A. De l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
1. Les dades que ha tramès en la relació de contractes l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears difereixen significativament dels resultats de les dades que
figuren en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
2. L'Administració general de la CAIB no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb l'apartat corresponent on es detallen les incidències més
significatives.
B. Del Servei de Salut de les Illes Balears
3. Les relacions de contractes corresponents als exercicis 2017 i 2018 que ha tramès el Servei
de Salut de les Illes Balears i han detallat els centres gestors són incompletes, atès que no hi
figura una gran part dels expedients de despesa que superen els 500 milers d'euros i, per tant,
han estat objecte de fiscalització prèvia limitada, d'acord amb l'Acord del Consell de Govern, de
14 de juny de 2013, de mesures relatives al control intern de la gestió econòmica financera en
l'àmbit del Servei de Salut. Es va informar l'SCIB d'aquests contractes com a documentació
complementària durant el procés de fiscalització dels informes corresponents al Compte
general de la CAIB dels exercicis 2017 i 2018, per uns imports totals de 517.657 milers d'euros
(corresponent a 95 expedients de despesa) i de 446.053 milers d'euros (corresponent a 88
expedients de despesa), respectivament.
4. En les relacions de contractes trameses, la informació que hi figura no és homogènia, ja que
no tots els centres informen dels mateixos aspectes, la qual cosa dificulta la feina de confecció
dels quadres informatius i suposa una manca d'informació per a la fiscalització posterior.
5. En les relacions de contractes trameses dels exercicis 2017 i 2018 figura un total de 60
contractes amb un import total d'adjudicació de 8.069 milers d'euros (a l'exercici 2017 hi ha 33
expedients, amb un import d'adjudicació, IVA inclòs, de 3.067 milers d'euros i a l'exercici 2018
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figuren 27 expedients, amb un import d'adjudicació de 5.002 milers d'euros), del procediment
d'adjudicació dels quals no s'informa, si bé aquesta informació en alguns casos sí es pot
obtenir a partir del nom o el codi dels expedients, però no s'indica el tipus de procediment
d'adjudicació. Pel que fa als contractes de l'exercici 2017 i 2018, tots corresponen als Serveis
Centrals del Servei de Salut, menys un contracte del 2017 que correspon a l'Àrea de Salut de
Menorca.
6. Pel que fa a la denominació dels procediments d'adjudicació de les relacions de contractes
trameses, inclou la denominació de «negociat» sense indicar si és amb publicitat o sense. Els
imports i els números de contractes amb aquesta denominació són els següents, detallats per
exercicis: de 2017, 35 contractes i un import de 7.235 milers d'euros; de 2018, 11 contractes i
un import de 3.017 milers d'euros.
7. En relació amb l'expedient núm. 11 dels contractes ordinaris, l'SCIB no ha tingut accés a la
informació detallada que suporta l’import del nou cànon variable anual, 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; per tant, l'SCIB no pot pronunciar-se globalment sobre la raonabilitat
dels càlculs fets ni de les hipòtesis aplicades
8. El Servei de Salut de les Illes Balears no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb l'apartat corresponent on es detallen les incidències més
significatives.
C. De l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
9. Les dades que ha tramès en la relació de contractes l'Agència Tributària de les Illes Balears
difereixen significativament dels resultats de les dades que figuren en la Plataforma de
Contractació del Sector Públic.
10. L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb l'apartat corresponent on es detallen les incidències més
significatives.
D. De les entitats del sector públic instrumental autonòmic
11. Les entitats Ports de les Illes Balears, Institut Balear de la Joventut, Gestió d'Emergències
de les Illes Balears, SAU, Fundació Teatre Principal d'Inca, Fundació Orquestra Simfònica Illes
Balears i Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears no han retut a l'SCIB, en el termini establert, la informació
relativa als contractes formalitzats durant l'exercici 2017 d'acord amb l'annex TRAIN-01. En
conseqüència, no ha estat possible incloure els contractes d'aquestes entitats dins les mostres
subjectes a revisió i verificar el compliment de la normativa de contractes durant l'esmentat
exercici.
12. Pel que fa a l'exercici 2018, les entitats Institut Balear de la Joventut, Serveis de Millora
Agrària i Pesquera, Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel, Consorci d'Aigües de les Illes
Balears i Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears no han retut a l'SCIB, en el termini establert, la informació
relativa als contractes formalitzats durant l'exercici 2018 d'acord amb l'annex TRAIN-01. En
conseqüència, no ha estat possible incloure els contractes d'aquestes entitats dins les mostres
subjectes a revisió i verificar el compliment de la normativa de contractes durant l'esmentat
exercici.
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13. Les entitats del sector públic instrumental autonòmic no han retut a l'SCIB tot el suport
documental dels expedients seleccionats d'acord amb l'apartat corresponent on es detallen les
incidències més significatives.
Incidències més significatives

A.

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB

A.1 Dels contractes ordinaris
14. En els expedients núm. 1 de la Central de Contractació de la CAIB i núm. 2 de la
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, en el perfil de contractant no hi figuren publicats
tots els documents que requereix l'art. 63 de la LCSP.
15. En els expedients núm. 1 de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, núm.1 de la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i núm. 2 i 3 de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caràcter immaterial», quan s'hauria d'haver imputat al capítol 2, atès que l'objecte
d'aquests contractes no compleix el requisit perquè es pugui considerar inversió de caràcter
immaterial.
16. En el contracte núm. 2 de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, el PCAP disposa
que els paràmetres per identificar ofertes anormalment baixes es basen en el que disposa
l'article 85 del RD 1098/2001: quan concorrin dos licitadors, es considera baixa anormal la que
sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta. En aquest expedient, l'oferta
d'UTE Telefónica de España, SAU - Telefónica Móviles, SAU, que resulta l'adjudicatària,
presenta indicis de baixa anormal, i aquest aspecte no consta en cap de les actes de la Mesa
de contractació.
17. En l'expedient núm. 1 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, les obres
executades en els diferents lots varen finalitzar entre el mes de març i abril de 2019. Això no
obstant, les actes de recepció facilitades a l'SCIB dels lots 2, 3 i 4 s'han realitzat dins l'exercici
2020, mentre que la recepció de les obres dels lots 1, 5 i 6, a la data de finalització dels treballs
d'auditoria, encara no s'ha dut a terme i se supera el termini d'un més fixat per la normativa
aplicable. Per tant, tenint en compte el retard en les actes de recepció dels lots 2, 3 i 4 i la norecepció en la resta de lots, en el moment en què es produeix aquesta fiscalització el termini de
garantia no ha finalitzat en el casos dels lots 2, 3 i 4, i en la resta de lots encara no s'ha iniciat.
Per això, no s'ha pogut dur a terme l'aprovació de la liquidació de l'obra.15
18. En l'expedient núm. 1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, la documentació
retuda que acompanya les factures emeses durant la pròrroga del contracte no permet verificar
si s'han aplicat els preus unitaris per tipus de serveis que s'especifiquen en el contracte, atès
que no s'identifica el tipus de trasllat ni el trajecte, ni, en alguns casos, el nombre de
passatgers, de la forma que s'estableix en el punt P del PCAP.
19. En els expedients núm. 1 i 2 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i en el
núm. 1 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació les factures no s'han pagat en el
termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP i 198 de la LCSP, la qual cosa port suposar haver
d'abonar interessos de demora.

15

En la fase d'al·legacions, la CAIB informa que la certificació final del lot 3 es va dur a terme el 28 de maig de 2021. A més, aporta la
documentació relativa a la liquidació dels lots 3 i 4.
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A.2 Dels contractes menors
20. En els expedients núm. 1 de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, i núm. 7 de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, la despesa s'ha imputat al subconcepte
«64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial», això no obstant, l'objecte del contracte
no compleix els requisits perquè pugui ser considerat com a tal i la despesa s'hauria d'haver
imputat al capítol 2 com a despesa corrent.
21. En l'expedient núm. 2 de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme el procediment
utilitzat no és l'adequat, ja que es tracta de serveis homologats i el procediment d'adjudicació
és el de l'article 221 de la LCSP de contractes basats en un acord marc, i no encadenant tres
contractes menors.
22. En els expedients núm. 3 i 4 de la Conselleria de Salut, la prestació objecte del contracte
és de caràcter recurrent; any rere any s'han detectat serveis amb el mateix objecte i el mateix
adjudicatari. Per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament. En conseqüència, el procediment
utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat el correcte.
23. En la majoria d'expedients fiscalitzats, el detall dels quals figura en cada una de les
seccions pressupostàries següents, les factures no s'han pagat en el termini fixat en l'article
216.4 del TRLCSP i en l'article 198.4 de la LCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar
interessos de demora.

B.

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

B.1 Dels contractes ordinaris
24. En l'expedient núm. 1 no consta la comprovació del certificat de propietat intel·lectual, on
s'acrediti l'exclusivitat del Sistema d'Informació per l'Atenció al Pacient (ESIAP) a favor de
l'adjudicatari, a la data de la seva tramitació.
25. En l'expedient núm. 5, el punt K del PCAP 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.
26. 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.
27. En l'expedient núm. 6, la clàusula 16 del PPT 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». Aquestes disposicions haurien de figurar en el PCAP. D’altra banda,
l'única causa de resolució establerta en la lletra U del PCAP és l’incompliment de les condicions
especials d’execució de caràcter laboral establertes en la lletra M, sense considerar essencials
cada una de les clàusules del PPT i sense fer-hi referència. Per tant, es produeix una
incongruència significativa entre el PCAP i el PPT.
28. En l'expedient núm. 9 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 en lots: un possible augment de despeses, la dificultat
d'executar-lo i la coordinació tècnica de la prestació del servei. A més, amb posterioritat, en
l'expedient consta un altre informe justificatiu de la no-divisió en lots de 30 de novembre de
2017 en el qual s'al·leguen els mateixos motius. Això no obstant, no queden acreditades
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aquestes conclusions, atès que l'informe es limita a declarar l'existència de possibles perjudicis
per al servei en cas de dividir-lo en lots, sense aportar càlculs, estudis o arguments basats en
evidències contrastables.
29. 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.
30. En relació amb l'expedient núm. 10, la data en què es va 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 resolució d'inici de l'expedient. D'altra banda, la data de signatura de la memòria
justificativa del preu del contracte també és posterior al document comptable «RU» de retenció
del crèdit pel preu del contracte.16
31. En l'expedient núm. 10, no consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, fet que
incompleix el que s'estableix en l'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE, quan el seu objecte és la
neteja de l'Hospital d'Inca i el sector sanitari de Tramuntana, que inclou centres de salut i
diverses unitats bàsiques de salut.
32. Els expedients núm. 3, 4 i 5 corresponen a contractes subjectes a regulació harmonitzada,
això no obstant, no consta en l'expedient la tramesa per publicar la formalització del contracte
en el DOUE (art. 154 del TRLCSP).
33. El pressupost base de licitació de l'expedient núm. 5 que apareix en els diferents
documents publicats en la PLACSP és de 17.000 milers d'euros, quan l'import correcte del
pressupost de licitació és de 1.000 milers d'euros.
34. En l'expedient núm. 4 la formalització del contracte es realitza l'1 d'octubre de 2018.
Segons detalla el mateix contracte, i tal com s'acredita amb la documentació relativa a
l'execució, l'activitat s'inicia el dia 1 de desembre de 2018. Per tant se, supera el termini màxim
de 15 dies hàbils establert per a tramitacions d'urgència, sense que s'hagi justificat que el
retard es degui a causes alienes a l'Administració i al contractista (art 112.2.c del TRLCSP).
35. En els expedients núm. 5, 6, 8, 9 i 10 no consta que l'òrgan de contractació hagi comprovat
que l'adjudicatari compleix les condicions especials d'execució definides en el PCAP com a
essencials conforme a l'art. 211.1.f de la LCSP o l'art. 223.f del TRLCSP.17
36. En l'expedient núm. 8, d'acord amb el punt D del PCAP i el contracte, el termini màxim
d'execució del projecte d'instal·lació del sistema de refrigeració és de 60 dies a comptar de dia
1 de desembre de 2018. La factura que ha emès l'adjudicatari relativa a aquesta instal·lació és
la factura núm. RE215 de 28 de desembre de 2019, per un import de 207 milers d'euros. No
s'ha complert el termini fixat en el contracte i el PCAP, sense que en l'expedient consti una

En la fase d’al·legacions, el Servei de Salut ha tramès una memòria de data 16/01/2017, anterior a la data de resolució d’inici, justificativa de
la necessitat del contracte, a la qual no fa menció expressa la memòria de data 12/07/2017 que l'SCIB va fiscalitzar.
16

Pel que fa al contracte núm. 9, el Servei de Salut en la fase d’al·legacions aporta diversos documents relacionats amb el seguiment de les
condicions especials d’execució. Això no obstant, no aporten prova suficient en relació amb la incidència.
17

82

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

justificació de la demora en l'execució, ni evidències que s'hagin dut a terme actuacions envers
l'adjudicatari.
37. En els expedients núm. 1, 3, 6, 9 i 10, pel que fa al pagament de part de les factures no es
compleix el termini màxim fixat en l'article 216.4 del TRLCSP, i en l'expedient núm. 8, el fixat en
l'article 198 de la LCSP, i en cap d'aquests expedients no consta que s'hagin abonat interessos
de demora.
B.2 Dels contractes menors
Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears
38. En tots els expedients, la diligència de compliment del contracte per fer constar que ha
estat executat satisfactòriament (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) té data
de 28 de gener de 2021, per tant, extemporània als contractes analitzats. Inicialment, no
constaven en l'expedient, i s'han elaborat i s'hi han inclòs quan l'SCIB en va comunicar les
mancances.
39. En els expedients núm. 3, 4 i 5 no consta la resolució de l'òrgan de contractació per la qual
s'aprova la despesa.18
40. Els expedients núm. 4 i 5 no figuren publicats ni en la Plataforma de Contractació de la
CAIB ni en la PLACSP.
41. En els expedients núm. 4 i 5, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP. En l'expedient núm. 1, el pagament d'una de les tres
factures de l'expedient s'ha realitzat fora del termini establert en l'article 198.4 de la LCSP.
Gerència de l'Hospital Universitari de Son Espases
42. En l'expedient núm. 8, no queden prou justificats l'objecte i les necessitats que s'han de
satisfer amb l'execució del contracte. D'altra banda, l'informe que justifica la necessitat estableix
un pressupost de 49.999 euros (sense IVA); això no obstant, en l'expedient no hi ha cap prova
de com s'ha calculat aquest import ni hi consta cap pressupost. I els conceptes tampoc no
queden prou definits en les factures. D'acord amb l'objecte del contracte i dels conceptes
indicats en les factures no és possible concloure si les factures són activables i, en
conseqüència, si s'han imputat correctament al capítol 6. En aquest mateix expedient, no
consta l'informe de comprovació que indiqui les dades de la realització de la prestació, d'acord
amb el punt 2.c de la Instrucció 1/2010 de l'interventor general.19
43. En els expedients núm. 4, 5 i 6, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
fixat en l'article 216.4 del TRLCSP, i en els expedients núm. 1, 2, 7 i 8 s'hi ha pagat una part.
44. En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, les diligències de compliment dels contractes
que fan constar que han estat executats satisfactòriament tenen data de gener de 2021.
Inicialment, no constaven inicialment en els expedients, i s'han elaborat i s'hi han inclòs quan
l'SCIB en va comunicar la mancança.
45. Pel que fa als expedients núm. 1, 2, 4, 5 i 6, s'han detectat altres contractes amb objectes
coincidents i, per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament.
18

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

19

En la fase d'al·legacions, l'HUSE ha tramès els pressuposts associats a cada una de les factures, però duen dates posteriors als documents
inicials del contracte. A més, ha aportat les ordres de treball i els pressuposts corresponents, que han permès identificar els conceptes activats i
l'informe de comprovació.
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Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
46. En els expedients núm. 2 i 3, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 198.4 de la LCSP.
47. La prestació objecte del contracte de l'expedient núm. 2 és de caràcter recurrent, d'any en
any el Servei de Salut contracta el mateix servei amb el mateix creditor. Per tant, s'hi aprecien
indicis de fraccionament.
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
48. L'expedient núm. 2 s'ha tramitat com d'obra, quan es tracta d'un subministrament. Per tant,
s'ha ultrapassat el preu màxim d'adjudicació de 18 milers d'euros corresponent als contractes
de serveis i subministraments, i, a més, s'hauria d'haver tramitat com a contracte ordinari.20
49. En l'expedient núm. 2 l'import de la licitació no es correspon amb cap dels pressuposts dels
quatre licitadors que varen presentar ofertes.
50. Pel que fa als expedients núm. 1 i 3, s'han detectat altres contractes amb objectes
coincidents i, per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament.
Gerència de l'Hospital de Son Llàtzer
51. Respecte als expedients núm. 1 i 2, en consta la publicació en la Plataforma de
Contractació de la CAIB i hi figura que la data d'aprovació, de formalització i d'inici del contracte
és l'1 de gener de 2017, quan, segons les resolucions d'aprovació dels expedients i
d'autorització i disposició de la despesa, són del 10 i el 8 de febrer de 2017, respectivament.
52. En els expedients núm. 1 i 2, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP.
Gerència de l'Hospital de Manacor
53. De l'expedient núm. 1 no consta la publicació ni en la Plataforma de la CAIB ni en la
PLACSP.21
54. En l'expedient núm. 2 el pagament de la factura s'ha realitzat fora del termini fixat en
l'article 216.4 del TRLCSP.
Gerència 061
55. En l'expedient no consta cap pressupost i no queda justificat com s'ha calculat el preu del
contracte.
56. Durant els exercicis 2016-2018, el Servei de Salut ha tramitat contractes amb objectes
coincidents i, per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament.

C.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

C.1 Dels contractes ordinaris
57. En el PPT de l'expedient núm. 1, l'objecte del contracte s'expressa de forma genèrica i
dona poca informació sobre els serveis que s'han de dur a terme. A més, en l'apartat de
«l'entorn tecnològic i d'explotació» de l'ATIB l'objecte no consta detallat de forma concreta.
20

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

21

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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Tampoc consten detallats els requisits mínims dels perfils dels professionals (titulacions,
experiència, formació) de forma que això dificulta la valoració posterior de les millores que
presentin els licitadors. A més, tots aquests aspectes suposen una limitació a la concurrència
d'empreses que desconeixen l'entorn tecnològic de l'ATIB.
58. Respecte de l'expedient núm. 1, en la memòria relativa a la justificació de la necessitat no
s'inclou el detall dels imports dels costs directes (costs salarials), així com els conceptes que
integren els costs indirectes i els seus imports. Per tant, no s'indiquen tots els conceptes que
integren el valor estimat ni es detalla quins són els costs laborals (art.116.4.d de la LCSP).
59. Quant a l'expedient núm. 1, l'informe tècnic de la cap de Secció de l'Àrea de Sistemes,
Tecnologies de la Informació i Comunicacions es refereix al criteri de qualitat (que es divideix
en 3 punts). En general, es descriu a cada punt l'oferta que realitza l'empresa licitadora, però
no es justifica ni es detalla amb exactitud la valoració dels punts. En concret, al punt de
«qualitat de l'equip humà incorporat» només detalla els recursos que ha ofert l'empresa
licitadora, que en l'oferta detalla el CV i proposa el suport in situ d'un expert desplaçat a les
dependències de l'ATIB, com a mínim dos dies a la setmana, i un servei de línia permanent. El
criteri es valora en 6 punts sobre 10, però no es concreta per què se li dona aquesta puntuació i
en què l'equip humà millora l'execució de la prestació.
60. En l'expedient núm. 1 no consta la justificació d'haver realitzat comprovacions al
contractista sobre les condicions especials d'execució.
61. Totes les factures de l'expedient núm. 2 i una factura de l'expedient núm. 1 s'han pagat
fora del termini de 30 dies des de la conformitat del subministrament (art. 216.4 del TRLCSP).
C.2 Dels contractes menors
62. Les factures dels expedients núm. 1 i 2 no s'han pagat en el termini fixat en l'article 216.4
del TRLCSP.

D.

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA CAIB

D.1 Dels contractes ordinaris
63. En els expedients núm. 1 de l'ABAQUA, núm. 1 de l'ATB, núm. 1 d'IBISEC i núm. 1 de
l'EPRTVIB no consta cap justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació que s'ha d'aplicar ni
la seva ponderació en la valoració d'ofertes.22
64. Pel que fa al contracte núm. 1 de l'ATB en la licitació del contracte, s'ha publicat un valor
estimat del contracte (VEC) erroni en el DOUE, atès que, en lloc de figurar-hi l'import
especificat en el PCAP, 2.180 milers d'euros, hi ha l'import de 103.819 milers d'euros. I la
publicació de l'adjudicació informa també d'un altre VEC erroni de 10.008 milers d'euros. A
més, el VEC calculat en l'expedient no incorpora les modificacions de fins al 10 % que podrien
afectar les pròrrogues, i només inclou modificacions calculades sobre el període inicial del
contracte.
65. En els expedients núm. 1 de l'ATB i núm. 1 de l'EPRTVIB no consta un informe per
justificar que el preu de contracte és adequat al de mercat.

22

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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66. En els expedients núm. 1 de l'ABAQUA, núm. 1 de SFM23, núm.1 d'IBISEC i núm. 1 de
l'ENS IB324 no consta que l'òrgan de contractació hagi comprovat que l'adjudicatari compleix
les condicions especials d'execució definides en el PCAP com a essencials.
67. En els expedients núm. 1 de l'ATB, núm.1 de SFM i núm.1 d'IBISEC les factures no
s'han pagat en el termini que fixa l'article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver
d'abonar interessos de demora.
D.2 Dels contractes menors
68. En els contractes menors núm. 2 de l'ABAQUA, núm. 1 d'ATB, núm. 1 de la Fundació
per a l'Esport Balear i núm.1 de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears hi ha indicis de fraccionament i les
prestacions objecte del contracte són de caràcter recurrent.
69. En la majoria d'expedients fiscalitzats, el detall dels quals figura en cada una de les entitats,
les factures no s'han pagat en el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP o l'article 198.4 de
la LCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar interessos de demora.

3. CONCLUSIONS
Excepte per les limitacions de l'abast i les incidències més significatives descrites en els
paràgrafs anteriors, l'activitat contractual de l'Administració general de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes
Balears i de les entitats del sector públic instrumental autonòmic, que ha revisat la Sindicatura
de Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més
significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

4. ACTIVITAT
CONTRACTUAL:
TREBALL REALITZAT
A.

RESULTATS

DEL

CONTRACTES DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra i es distingeix per òrgans gestors (les diferents conselleries i els seus
organismes autònoms) i entre contractes formalitzats no menors i contractes menors, amb el
detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.

A.1

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA CAIB

a. CONTRACTACIÓ

23

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

Pel que fa a l'ens IB3, en la fase d’al·legacions ha aportat documents que indiquen que ha dut a terme un control del compliment de les
condicions especials d’execució establertes com a essencials i, en particular, les de caràcter social, en matèria de riscos laborals i en matèria
de seguretat social.
24
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En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que la
Central de Contractació de la CAIB ha formalitzat durant els exercicis 2017 i 2018, detallats per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'han examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 45.934 milers d'euros,
al qual és aplicable la LCSP.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte revisat, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CENTRAL DE CONTRACTACIÓ
(EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Subministrament
d'energia elèctrica per
als
edificis
i
instal·lacions de la
1
2018
LCSP
78.231
45.934
(*)
Ordinària
Obert únic criteri
3i5
Comunitat
Autònoma de les Illes
Balears i del seu sector
públic instrumental
(*) L'import de l'adjudicació només inclou un any de duració; en canvi, l'import de licitació, 2 anys.

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat la licitació d'un acord marc mitjançant un procediment obert, amb
una tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. D'altra banda, la duració inicial del
contracte era de dos anys sense possibilitat de pròrroga. Finalment, en haver-hi un únic
licitador vàlid, tal com disposa la clàusula 9.3 del PCAP, la duració del contracte és d'un any i
s'estableix una pròrroga obligatòria de 3 mesos de duració o, en el seu cas, fins a l'adjudicació
del nou acord marc si és en data anterior.
No es disposa la revisió de preus, excepte la dels elements regulats, definits en els PPT, que
siguin objecte de variació per la disposició legal o reglamentària corresponent.
L'expedient de contractació es tramita en dos lots: el lot 1, respecte dels punts de
subministrament per als quals el preu es calcula amb preus indexats respecte dels horaris de
l'energia i el lot 2, quant als punts de subministrament per als quals el preu es calcula amb
preus fixos de l'energia.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és el subministrament d'energia elèctrica per als edificis i les
instal·lacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector
públic instrumental.
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3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa,
el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i amb l'únic criteri d'adjudicació del preu. S'hi justifica l'aplicació d'un únic criteri
amb el detall que el contracte no és susceptible d'introduir variacions o modificacions de cap
classe.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta l'Informe de la Direcció General de l'Energia i Canvi Climàtic relatiu als
preus unitaris i al valor estimat de l'Acord Marc objecte d'anàlisi.
Es tracta d'un contracte de tracte successiu a preus unitaris, segons les necessitats de
l'Administració i del seu sector públic instrumental, ja que es desconeix la quantia total del
subministrament que s'ha de realitzar. La resolució d'adjudicació i la formalització de l'Acord
Marc són pels preus unitaris.
El punt 17 del PCAP disposa que, per valorar les ofertes, es prendrà com a oferta econòmica el
resultat de multiplicar els preus unitaris que ha proposat cada empresa per l'energia per
consumir corresponent a cada peatge i període.
Pel que fa només a l'anunci d'adjudicació publicat en la PLACSP el 16 de novembre de 2018,
s'han detectat les incidències següents:
-Respecte del lot 1, un import d'adjudicació de 12.396 milers d'euros (IVA exclòs). Aquest
import correspon al valor estimat del contracte, incloent-hi la previsió d'una possible modificació
del contracte del 20 %. L'import d'adjudicació hauria de ser el del pressupost de licitació, és a
dir, 10.330 milers d'euros (IVA exclòs).
-En relació amb el lot 2, en l'expedient s'utilitzen dos criteris diferents a l'hora de calcular
l'import de licitació de l'Acord Marc. D'una banda, el valor estimat del contracte es calcula en
funció de les despeses històriques amb l'aplicació d'un percentatge d'increment del cost per als
exercicis següents. De l'altra, per calcular els preus unitaris, tal com indica l'informe relatiu als
preus unitaris i al valor màxim estimat de l'Acord Marc, de 3 d'agost de 2018, s'ha utilitzat el
comparador d'ofertes de la Comissió Nacional per als Mercats i la Competència (CNMC).
Aquestes dues formes de càlcul donen lloc a una diferència significativa entre l'import adjudicat
que consta en l'anunci d'adjudicació per un import de 25.566 milers d'euros (IVA exclòs) i el
pressupost de licitació per un import de 21.996 milers d'euros (IVA exclòs) corresponent a una
anualitat, i és més elevat l'import adjudicat que el pressupost de licitació.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient, s'ha publicat adequadament l'anunci de licitació en el perfil de
contractant de la PLACSP i en el DOUE.
Això no obstant, en el perfil de contractant no figuren publicats (art. 63 de la LCSP):
−

la memòria justificativa del contracte;

−

l'acta de la Mesa de contractació de 17 d'octubre de 2018, i

−

l'informe de valoració sobre la presumpció d'oferta anormal per al lot 1 de l'Acord Marc.
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6. Selecció dels contractistes
Consta la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la Mesa
de contractació i les actes de les sessions de la Mesa corresponents, en què es revisen la
solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valora l'oferta econòmica
mitjançant informes tècnics i es proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
Una vegada notificada l'adjudicació del contracte a l'empresa i transcorregut el termini de 15
dies hàbils per formalitzar-lo, ja que es tracta d'un contracte susceptible de recurs especial de
contractació, el 10 de desembre de 2018 les parts subscriuen el contracte de subministrament
d'energia elèctrica per als edificis i les instal·lacions de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.
8. Execució del contracte
L'expedient analitzat és un Acord Marc. Per tant, la revisió de l'execució del contracte suposa la
fiscalització dels contractes derivats i cap dels expedients seleccionats en la mostra és un
expedient derivat d'aquest Acord Marc, per la qual cosa no s'ha dut a terme la revisió de
l'execució d'aquest contracte.

A.2

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria de Presidència durant els exercicis 2017 i 2018, per concepte, per
objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 2.000 milers d'euros, al
qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI

1

2017

CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Pròrroga del servei de
compra
d'espais
TRLCSP
destinats a la publicitat
2.000
2.000 0,00%
Ordinària
Pròrroga
5, 7 i 8
institucional del Govern
de les Illes Balears

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
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1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
pròrroga, en el qual consta la resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte anterior que ha
signat l'òrgan de contractació i l'informe de fiscalització prèvia limitada de conformitat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
La pròrroga del contracte està prevista en el PCAP, pel mateix termini que el contracte inicial (1
any).
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és determinat (serveis de compra d'espais publicitaris en mitjans de
comunicació i altres suports publicitaris per a la realització de les campanyes de publicitat del
Govern de les Illes Balears) i en l'expedient examinat consta l'informe justificatiu de la
necessitat de la pròrroga del contracte anterior.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució de la tramitació de la pròrroga, i també la conformitat del
contractista perquè es formalitzi.
4. Preu dels contractes
Es manté el preu del contracte (descomptes aplicats sobre les tarifes oficials de cada un dels
mitjans o suports publicitaris) així com la despesa màxima, fixats al contracte inicial.
En aquest expedient consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient; l'informe de
presa en consideració i autorització de despeses pluriennals, i l'Acord del Consell de Govern
pel qual s'autoritza la despesa derivada de la pròrroga del contracte de serveis per a la compra
d'espais destinats a publicitat institucional.
5. Publicitat dels contractes
La formalització de la pròrroga del contracte es publica a la PLACSP, però no consta en
l'expedient la documentació justificativa de la comunicació del contracte al Registre de
contractes (art. 20 del Decret 3/2016).25
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta l'acord d'adjudicació a favor de l'empresa adjudicatària del contracte
anterior que ha signat l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar la pròrroga, si bé no hi consta
el document de formalització de la pròrroga del contracte que han signat l'adjudicatari i la
consellera (art. 156 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
Durant el termini de pròrroga del contracte, s'han reconegut despeses per insercions
publicitàries per un import de 1.195 milers d'euros el 2018 i de 799 milers d'euros el 2019.
D'altra part, durant l'exercici 2018 es varen reconèixer 799 milers d'euros de despeses
25

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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corresponents al contracte primitiu que tenia vigència fins al 18 d'abril de 2018; això no obstant,
un import de 150 milers d'euros correspon a campanyes publicitàries realitzades durant el
termini de pròrroga del contracte i s'han imputat al contracte inicial.
Un cop acabat el termini del contracte, en l'expedient consta el certificat de l’òrgan gestor del
contracte acreditatiu d’haver-ne executat l’objecte d’acord amb les condicions generals i
particulars que el regeixen; el càlcul de la liquidació del contracte, i les aprovacions de l'òrgan
de contractació de la seva liquidació i de la devolució de la garantia definitiva, així com la
comunicació a la Direcció General del Tresor i Patrimoni d'aquests documents per tornar la
garantia.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors per un import conjunt de 177 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

2

2017

CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Subscripció a la base de dades de notícies, i cobertura, de l’agència
TRLCSP
EUROPA PRESS
28/11/2017
100
Subscripció a la base de dades de notícies d’àmbit regional i nacional, a la
base de dades de notícies sobre economia i a l’hemeroteca de l’agència
TRLCSP
EFE
22/12/2017
77

Pel que fa a aquests dos contractes, d'acord amb la disposició addicional novena del TRLCSP,
la subscripció a revistes i altres publicacions, i la contractació de la informació continguda en
bases de dades especialitzades, qualsevol que sigui el seu import, es poden efectuar d'acord
amb les normes establertes per als contractes menors.
A partir de l'anàlisi feta, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm. 1 i 2 no es compleix el termini d'un mes conforme a l'article 20.2 del
Decret 3/2016 entre la formalització del contracte (28 de novembre i 22 de desembre de 2017) i
la comunicació a la PLACSP (7 de març i 8 de febrer de 2018, respectivament).

A.3

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria d'Innovació Recerca i Turisme durant els exercicis 2017 i 2018, per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos expedients de contractació, per un import adjudicat de 6.249 milers
d'euros, al primer dels quals és aplicable el TRLCSP i al segon, la LCSP. El seu
desglossament, per normativa aplicable, tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així
com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
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CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Servei de suport i
manteniment
de
Obert criteris
1
2017
TRLCSP
2.275
2.237
1,7%
Ordinària
1, 3 i 8
components i llicències
múltiples
de SAP Business Suite
Servei de telefonia fixa,
telecomunicacions mòbils
Obert criteris
2
2018
LCSP
i videoconferència per al
4.012
4.012
0,0%
Ordinària
3, 5 i 8
múltiples
Govern de les Illes
Balears

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Durant el 2017 s'ha realitzat la tramitació anticipada de l'adjudicació del contracte de l'expedient
núm. 1, subjecte a regulació harmonitzada, que va ser adjudicat el 13 de desembre de 2017 i
formalitzat el 8 de gener de 2018, per un import de 2.237 milers d'euros durant un termini 2
anys, prorrogable per un termini addicional d'un any. Això no obstant, el PCAP no indica que es
tracta d'un expedient de despesa anticipada ni la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient (art. 110 del TRLCSP).
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient, en el
qual consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha signat l'òrgan de contractació.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, l'òrgan competent n'ha licitat el contracte mitjançant un
procediment obert, amb una tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. D'altra
banda, la duració del contracte és de cinc anys sense possibilitat de pròrroga.
2. Definició de l'objecte del contracte
Així, l'objecte del contracte de l'expedient núm. 1 és el servei de suport i manteniment de
components i llicències relatiu al programari de gestió econòmica, financera i logística SAP
Bussines Suite Sector Públic.
I l'objecte del contracte núm. 2 és el servei de telefonia fixa, telecomunicacions mòbils i
videoconferència per al Govern de les Illes Balears.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient núm. 1 consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la
despesa, el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
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L'expedient núm. 1 és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 150.3 del TRLCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
En l'expedient núm. 1, durant la primera Mesa de contractació de 24 d'octubre de 2017, es va
produir una incidència, quan per error es va obrir el sobre número 2 amb la proposició
econòmica d'un dels licitadors, sense que, segons l'acta, «s'acabés de treure el document del
sobre, ni s'hagués llegit el seu contingut». Posteriorment, es va tancar el sobre i es va continuar
l'obertura dels sobres número 1, amb la documentació general dels licitadors. Aquest fet
constitueix un error no esmenable per un incompliment de les normes que regeixen el concurs
establert en el PCAP i s'hauria d'haver desistit de continuar (art. 155.4 del TRLCSP). Això no
obstant, en la sessió següent de 8 de novembre de 2017, un cop consultat el departament
jurídic de la Conselleria i malgrat l'advertència de la vocal representant de la Intervenció
General de la CAIB que s'havia d'aplicar l'article 155.4 del TRLCSP i desistir del contracte, la
Mesa va decidir continuar el procediment.
En l'expedient núm. 2 consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la
despesa, el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 131.2 de la LCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
En l'apartat K del PCAP es disposa que els paràmetres per identificar ofertes anormalment
baixes es basen en l'article 85 del RD 1098/2001. Quan concorren dos licitadors, es considera
baixa anormal la que és inferior a l'altra oferta en més de 20 unitats percentuals. En aquest
expedient l'oferta d'UTE Telefónica de España, S.A.U-Telefónica Móviles, S.A.U, que resulta
l'adjudicatària, presenta indicis de baixa anormal i aquest aspecte no consta en cap de les
actes de la Mesa de contractació.
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 1 consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i l'informe
justificatiu relatiu al preu de mercat del servei de suport i manteniment de components i
llicències SAP Bussiness Suite.
En l'expedient núm. 2 consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, així com els
informes justificatius sobre l'adequació al mercat del preu del contracte.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, en l'informe justificatiu del pressupost de licitació i valor estimat
del contracte, es determina l'import del pressupost de licitació majoritàriament a partir del darrer
Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2017, de 23 de
novembre de 2017, elaborat per la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC).
Per determinar el valor del contracte, es calculen separadament: el servei de telefonia fixa, el
servei de telefonia i telecomunicacions mòbils, el servei de videoconferència i altres materials.
Es tracta d'un contracte de tracte successiu a preus unitaris, segons les necessitats de
l'Administració. Per aquest motiu, segons el PCAP, no es detallen aquests preus unitaris, sinó
el seu model de desglossament. En aquesta tipologia de contractes, d'acord amb la disposició
addicional trenta-tresena de la LCSP, l'objecte del contracte no defineix amb exactitud les
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prestacions en trobar-se subordinades a les necessitats de l'Administració i, per tant, s'ha
d'aprovar un pressupost màxim.
L'annex II del PCAP disposa, en relació amb les ofertes econòmiques, que els preus i les tarifes
que presenten els licitadors, aplicats sobre la base de licitació, donen lloc a una previsió que
únicament serveix per valorar l'oferta econòmica a la base de licitació segons el criteri de
puntuació; no serveixen per determinar l'import d'adjudicació, ja que, en tractar-se d'un
contracte de tracte successiu a preus unitaris, segons les necessitats de l'Administració, l'import
de l'adjudicació coincideix amb el pressupost de licitació del contracte.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient núm. 1, s'ha publicat l'anunci de licitació en la PLACSP, en el DOUE i
en el BOE.
La adjudicació i la formalització del contracte de l'expedient núm. 1 també han estat publicades
en la PLACSP, en el DOUE i en el BOE, i el contracte ha estat comunicat al Registre de
contractes.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, s'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant i en
el DOUE, això no obstant en el perfil de contractant no s'ha publicat l'informe d'insuficiència de
mitjans conforme a l'article 63.3.a de la LCSP.
El punt I del PCAP disposa que la data límit de presentació de les proposicions és de 41 dies
naturals des de la data d'enviament de l'anunci de licitació al DOUE (18 de juliol de 2018), és a
dir, el termini finalitza dia 27 d'agost de 2018. Segons l'anunci de licitació, la data màxima per
presentar les propostes és dia 22 d'agost de 2018, això és, cinc dies abans del que disposen
els plecs.
El PCAP no estableix un termini de garantia ni justifica el no-establiment de garantia, amb la
qual cosa s'incompleix l'article 67.t del RGLCAP.
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa, en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 1 consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP
s'ha duit a terme d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació
preceptiva per formalitzar el contracte, que s'ha subscrit el 5 de desembre de 2018.
8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 1, no s'ha retut la documentació justificativa del pagament efectiu de les
factures trimestrals rebudes durant els dos anys d'execució del contracte, per un import de
2.237 milers de euros, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que el termini de pagament de
les factures ha estat el correcte d'acord amb el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
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En l'expedient núm. 1, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en inversions
de caràcter immaterial», quan el servei de suport i manteniment de components i llicències de
SAP Business Suite s'hauria d'haver imputat al capítol 2, atès que l'objecte d'aquest contracte
no compleix els requisits establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 perquè es pugui
considerar una inversió de caràcter immaterial, donat que aquests tipus de servei són despeses
ordinàries i habituals de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. A més, d'acord
amb l'Informe de l'SCIB 176/2020 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2018, en la comptabilitat patrimonial aquestes despeses es
consideren despesa corrent i s'haurien de tractar com a tal.
Així mateix, en l'expedient núm.1, pel que fa al primer trimestre de 2018, s'ha facturat l'import
corresponent a tres mesos complets del servei, quan el contracte no va ser signat fins al 8 de
gener de 2018. D'altra part, la Resolució de la consellera per la qual es reconeix l'obligació i
s'ordena el pagament de la factura corresponent als serveis del primer trimestre de 2019 és
anterior (13 de maig de 2019) a l'informe de conformitat amb els serveis rebuts de la Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic (14 de maig de 2019).
La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, a la qual ha estat assignada la
direcció general responsable del contracte, ha tramitat durant l'exercici 2019 la pròrroga del
contracte per a l'any 2020, que va ser formalitzada el 8 de novembre de 2019.
En l'expedient núm. 2 no consta que s'hagi revisat el compliment correcte ni se n'hagi fet el
seguiment de cap de les condicions especials d'execució del contracte que ha de seguir
l'adjudicatari, regulades en el punt M del PCAP, les quals tenen el caràcter d'obligació
essencial als efectes prevists en l'article 211.1.f de la LCSP.
En l'expedient núm. 2 no consta la documentació justificativa suficient que permeti acreditar el
pagament de les factures, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar si s'han pagat dins el
termini legalment establert (art. 210.2 i 198 de la LCSP).
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 73 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Adquisició de llicències del sistema de gestió de la consola de seguretat
1
2018
LCSP
AlienVault USM per a un any
14/08/2018
18
Servei de neteja de les dependències de la Conselleria d’Innovació, Recerca i
2
2018
LCSP
Turisme, del carrer de Montenegro, Sant Pere i Edifici Naorte
19/09/2018
18
Servei d'avaluació de sol·licituds d'ajuts dels contractes postdoctorals i beques
3
2017
TRLCSP
FPI 2017
18/05/2017
22
Elaboració d'un estudi per determinar l'impacte dels vehicles de lloguer a les
4
2017
TRLCSP
Illes Balears
28/07/2017
15

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 1 no es compleix el termini d'un mes establert en l'article 20.2 del Decret
3/2016 entre la formalització del contracte (14 d'agost de 2018) i la comunicació a la PLACSP
(2 d'octubre de 2018).
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En el mateix expedient núm. 1, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caràcter immaterial». Això no obstant, l'objecte del contracte no compleix els
requisits establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 perquè s'hi pugui considerar, i s'hauria
d'haver imputat al capítol 2 com a despesa corrent.
L'expedient núm. 2 és pel servei de neteja de les dependències de la Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme, ubicades al carrer de Montenegro i Sant Pere de Palma i de l'edifici Naorte
del Parc Bit, amb una durada de 2 mesos i 14 dies, des del 20 de setembre al 3 de desembre
de 2018. Cal comentar que l'anterior contracte derivat de neteja de les dependències de la
Conselleria va finalitzar el 19 de juliol de 2018, se'n va licitar un de nou i va quedar desert
d'acord amb la Resolució de 16 d'agost de 2018, per la qual cosa la Conselleria, mentre
tramitava un nou contracte, es va veure obligada a subscriure'n un de menor per al període del
20 de juliol al 19 de setembre de 2018 (2 mesos) i per un import de 15 milers d'euros (IVA
inclòs), amb la mateixa empresa anterior, donat que és un servei essencial. Amb posterioritat,
per al període del 20 de setembre al 3 de desembre de 2018, va licitar el contracte menor de la
mostra. I, per al període del 4 de desembre de 2018 al 17 de febrer de 2019, també per 2
mesos i 14 dies i un import de 18 milers d'euros (IVA inclòs), es va tornar a subscriure un
contracte menor mentre es tramitava un nou contracte pel procediment obert, que finalment es
va subscriure el 18 de febrer de 2019. Per tot això, el procediment que ha utilitzat la Conselleria
no és l'adequat, ja que es tracta de serveis homologats i el procediment d'adjudicació és el de
l'article 221 de la LCSP, de contractes basats en un Acord Marc, i no amb tres contractes
menors successius, conforme a les previsions de l'Acord marc vigent en aquell moment (CC
1/2015 AM i que va ser prorrogat amb l'expedient Pro 3/2017 CC fins al 31 de desembre de
2018).

A.4

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria d'Educació i Universitat durant els exercicis 2017 i 2018, per concepte,
per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.579 milers d'euros
(IVA inclòs), al qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i
procediment d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI

1

2017

CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS )
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Servei de transport
escolar per a diferents
centres docents públics
Obert criteris
TRLCSP
de l'illa de Menorca per
1.604
1.579
1,6%
Ordinària
5, 7 i 8
múltiples
als cursos escolars
2017/2018 i 2018/2019 (5
lots)

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
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CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Aquest contracte, subjecte a regulació harmonitzada, ha estat tramitat mitjançant l'adjudicació
de 5 lots, corresponents a 5 rutes per l'illa de Menorca. La fiscalització que ha realitzat l'SCIB
s'ha centrat en el procediment d'adjudicació dels 5 lots, i en la formalització i l'execució del lot 1
(ruta Ciutadella 1), el qual va ser licitat per un import de 411 milers d'euros (IVA inclòs) i
adjudicat per un import de 407 milers d'euros (IVA inclòs).
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient, en el
qual consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha signat l'òrgan de contractació.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és el servei complementari de transport escolar per als alumnes amb
dret a aquest servei, escolaritzats en centres docents públics de Menorca, i, en aplicació de
l'article 86.3 del TRLCSP, s'ha dividit en 5 lots, dels quals cada un inclou diferents rutes.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 150.3 del TRLCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa,
el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació. En aquest document,
també s'aprova el procediment de contractació com de tramitació urgent, si bé finalment, tant
en els anuncis de licitació com en els plecs publicats i en el termini establert, la tramitació va
ser ordinària.
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en l'expedient, així com l'informe
justificatiu relatiu al preu de mercat del pressupost de licitació del contracte.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient, l'anunci de licitació s'ha publicat en el perfil de contractant, en el DOUE
i en el BOE.
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L'adjudicació i la formalització del contracte també han estat publicades en la PLACSP, en el
DOUE i en el BOE. Això no obstant, no s'ha retut evidència de la comunicació del contracte
corresponent al lot 1 al Registre de contractes (art. 20 del Decret 3/2016).26
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions corresponents de l'esmentada Mesa, en què
es revisen la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valoren les ofertes
econòmiques mitjançant informes tècnics i es proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient consta tota la documentació preceptiva per formalitzar el contracte del lot núm. 1
i s'ha constituït la garantia definitiva establerta en el PCAP; això no obstant, en l'expedient no
consta la comprovació que l'adjudicatari del lot núm. 1 estava al corrent de les obligacions
tributàries amb la CAIB.
8. Execució del contracte
El contracte, subscrit el 12 de setembre de 2017, té un termini de vigència durant els cursos
escolars 2017-2018 i 2018-2019, prorrogables durant els dos cursos següents. El 15 de maig
de 2019, es va subscriure la pròrroga del contracte per als cursos lectius següents 2019-2020 i
2020-2021, pel mateix preu.
No s'han retut totes les factures corresponents a totes les OP reconegudes del contracte, per
un import de 367 milers d'euros sobre els 407 milers d'euros totals facturats durant els cursos
lectius 2017-2018 i 2018-2019.
D'altra part, de la documentació justificativa del pagament efectiu d'aquestes factures, per un
import total de 407 milers d'euros, s'ha comprovat que respecte d'una s'ha superat el termini de
30 dies des de la data de l'informe de conformitat amb els serveis retuts d'acord amb l'article
216.4 del TRLCSP.27
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 22 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.
1

CAIB 2017-2018. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Estudi sobre la convivència escolar en l'Educació Secundària
2017
TRLCSP
Obligatòria
06/09/2017

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
No consta la publicació de l'adjudicació en la Plataforma de la CAIB ni en la PLACSP.

26

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

27

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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A.5

CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques durant els exercicis 2017 i 2018,
per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.228 milers d'euros, al
qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Servei de manteniment
del sistema de Gestió
Obert criteris
1
2017
TRLCSP
1.228
1.228 0,00%
Ordinària
2, 6 i 8
Econòmico-financer de
múltiples
la CAIB (SICODE)

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Aquest contracte, subjecte a regulació harmonitzada, ha estat licitat i adjudicat durant el 2017 i
subscrit el 19 de gener de 2018, per un import màxim de 1.228 milers d'euros durant un termini
de 4 anys, prorrogable fins a un màxim de 24 mesos, si bé la despesa efectiva està
condicionada per les necessitats reals de l'Administració, que, per tant, no està obligada a
encarregar un nombre determinat d'hores de manteniment ni a gastar la totalitat de l'import
(disposició addicional 34 del TRLCSP). L'oferta del preu unitari d'hora de servei de
l'adjudicatari, 48,38 euros, incloent-hi l'IVA, una baixa del 14,88 % sobre el preu unitari per hora
del servei licitat. Conforme al PCAP, aquest estalvi en el preu unitari es pot destinar a
augmentar el nombre d'hores de manteniment totals estimades, sempre que no se superi la
despesa màxima de 1.228 milers d'euros.
Prèviament a la licitació, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques va aprovar el
projecte d'inversió immaterial del Sistema de Gestió Econòmico-financer de la CAIB, per un
import de 1.228 milers d'euros per al període del 2018 al 2021.
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient, en el
qual consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha signat l'òrgan de contractació.
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Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
En l'expedient consta l'Informe justificatiu sobre la necessitat de l'objecte del contracte.
L'objecte del contracte és el servei de manteniment del Sistema de Gestió Econòmico-financer
de la CAIB (SICODE). Segons el punt 2 del PPT, sobre l'objecte del contracte, «no seran
objecte d'aquesta contractació el subministrament o manteniment de les llicencies d'ús de
productes de tercers utilitzats en la nova plataforma de gestió a no ser que l'oferent així ho
expressi». Aquest fet podria suposar una ampliació de l'objecte del contracte que no està
reflectit ni en el PCAP ni en la memòria justificativa de l'objecte del contracte. D'altra banda,
tampoc no s'ha definit en els criteris d'avaluació del contracte cap fórmula per avaluar
l'oferiment d'aquestes llicències.
D'altra banda, aquest mateix punt del PPT indica que el manteniment afecta la CAIB, l'ATIB i el
Servei de Salut de les Illes Balears, en aquest últim cas pel que fa als mòduls comuns a les tres
entitats.28
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa,
el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 150.3 del TRLCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, l'informe de presa en
consideració i autorització de despeses pluriennals, l'Acord del Consell de Govern pel qual
s'autoritza la despesa derivada del contracte de serveis i l'informe d'adequació al mercat del
preu del contracte de manteniment del SICODE.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient, s'ha publicat l'anunci de licitació en la PLACSP, en el DOUE, en el
BOE i en el BOIB.
L'adjudicació i la formalització del contracte també han estat publicades en la PLACSP, en el
DOUE, en el BOE i en el BOIB. La formalització del contracte també ha estat comunicada al
Registre de contractes (art. 20 del Decret 3/2016).
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa, en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.

28

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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El quadre sobre la forma d'avaluar les proposicions del PCAP no indica com es distribueixen
els 25 punts dels criteris tècnics avaluables mitjançant judici de valor, que estima les millores
en les condicions d'execució del servei previstes en les clàusules 4-6 del PPT. En canvi, en
l'informe dels criteris avaluables mitjançant judici de valor s'ha fet una distribució lineal dels 25
punts entre cada un dels punts descrits en les clàusules 4-6 amb indicació dels motius de major
facilitat i objectivitat en la valoració, malgrat que el pes d'aquests apartats sobre una millora
efectiva del servei no té perquè esser el mateix.
7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
De l'execució d'aquest expedient s'han reconegut despeses per un import de 47 milers d'euros
al 2018 i de 81 milers d'euros al 2019.
Aquestes despeses s'han imputat al subconcepte «64000 Despeses en inversions de caràcter
immaterial», quan el servei de manteniment del sistema de Gestió Econòmico-financer de la
CAIB s'hauria d'haver imputat al capítol 2, atès que l'objecte d'aquest contracte no compleix el
requisits establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 perquè es pugui considerar una inversió
de caràcter immaterial, atès que aquest tipus de serveis són despeses ordinàries i habituals de
la CAIB.
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 67 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
CAIB 2017-2018. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBIQUES
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Accés institucional a la base de dades d'informació jurídica, en xarxa,
1
2018
LCSP
d'Editorial Aranzadi, SA, per a 2019
12/12/2018
67

Pel que fa a aquest contracte, d'acord amb la disposició addicional novena de la LCSP, la
contractació de l'accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades i la
subscripció de publicacions, sigui quin sigui l'import, es pot fer d'acord amb les normes
establertes per als contractes menors.

A.6

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca durant els exercicis 2017 i 2018,
per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat tres expedients de contractació, per un import total adjudicat de 32.265 milers
d'euros (IVA inclòs), a un dels quals és aplicable la LCSP i als altres dos, el TRLCSP. El seu
desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
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CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Obres
i
serveis
d'emergència
per
a
recuperar la funcionalitat
de les lleres i zones dels
1
2018
LCSP
torrents afectats per les
25.569
25.569
0,0% Emergència
4, 6 i 8
inundacions
del
9
d'octubre de 2018 en la
comarca
de
Llevant
(Mallorca)
Pròrroga del contracte de
serveis
d'helicòpters
d'extinció (HE) per a la
2
2018
TRLCSP
4.096
4.096
0,0%
Ordinària
Pròrroga
1, 5 i 8
lluita contra els incendis
forestals a la CAIB 20182020
Pròrroga del contracte del
servei d'avions de càrrega
en terra (ATC) per a la
3
2018
TRLCSP
2.600
2.600
0,0%
Ordinària
Pròrroga
1, 5 i 8
lluita contra els incendis
forestals a la CAIB 20182020

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes no menors revisats mostra les
incidències següents:
1. Aspectes generals
L'expedient núm. 1 es tramita per emergència, en compliment de l'article 120 de la LCSP i
d'acord amb el Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres
mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les
inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.
L'expedient de contractació adjudica 9 lots separats: 6 lots corresponen a treballs d'obra per
realitzar en diversos torrents de la comarca del Llevant de Mallorca per un import total de
24.974 milers d'euros (IVA inclòs) i 3 lots, a actuacions de suport tècnic de control i vigilància
de les obres executades en els 6 primers lots per un import de 595 milers d'euros (IVA inclòs).
El control intern a càrrec de la IGCAIB d'aquest contracte es du a terme mitjançant el control
financer posterior, en la modalitat d’auditoria pública; per tant, no es va dur a terme la
fiscalització prèvia.
Pel que fa als expedients núm. 2 i 3, l'òrgan competent ha tramitat de forma correcta
cadascuna de les fases de l'expedient de pròrroga, en el qual consta la resolució d'aprovació
de la pròrroga del contracte anterior que ha signat l'òrgan de contractació i l'informe de
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fiscalització prèvia limitada de conformitat. Les pròrrogues dels dos contractes estaven
previstes en el PCAP corresponent, pel mateix termini que els contractes inicials (dos anys).
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte núm. 1 és dur a terme les obres i els serveis d'emergència per
recuperar la funcionalitat de les lleres i restaurar les zones afectades per les inundacions i el
desbordament del torrent, provocats per les pluges intenses del dia 9 d'octubre de 2018, a la
comarca de Llevant de l'illa de Mallorca.
En els expedients núm. 2 i 3, l'objecte del contracte és determinat (serveis de mitjans aeris per
a la lluita contra els incendis forestals a la CAIB amb helicòpters d'extinció, en el primer cas, i
amb avions de càrrega, en el segon) i hi consta l'informe justificatiu de la necessitat de la
pròrroga del contracte anterior.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Pel que fa a l'expedient núm. 1, en l'article 14 del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre,
s'estableix que «per a l'execució de les actuacions que resultin necessàries per restablir la
situació alterada i retornar amb celeritat a la situació de normalitat prèvia a la catàstrofe, es
durà a terme la tramitació d'emergència prevista en l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre». D'altra banda, l'article disposa que els expedients de contractació «restaran
exclosos de l'avaluació d'impacte ambiental, com també dels informes o autoritzacions exigibles
per la normativa sectorial».
El procediment d'adjudicació s'ha realitzat a través de la invitació a diverses empreses per
poder participar en les actuacions previstes.
En els expedients núm. 2 i 3 consta la Resolució de la tramitació de la pròrroga, i també la
conformitat del contractista perquè es formalitzi.
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 1, en el document tècnic base consten diferents pressuposts en funció dels
lots, que detallen el valor estimat de l'obra atenent les diferents partides i la seva execució
material, les despeses generals i el benefici industrial.
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018
consta en l'expedient, però s'han de posar de manifest les incidències següents:
-És un contracte amb una durada inicial de sis mesos a partir del 6 de novembre de 2018, per
la qual cosa es tracta d'una despesa pluriennal. La RF n.º 1500007795, per un import de
25.569 milers d'euros, es realitza amb càrrec a l'exercici 2018 i no preveu una despesa per a
anualitats futures.
-L'article 65.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la CAIB, disposa que «en
els contractes d'obra de caràcter pluriennal s'ha de fer una retenció addicional de crèdit del 10
per cent de l'import d'adjudicació, en el mateix moment en què tengui lloc l'adjudicació. Aquesta
retenció addicional s'ha d'aplicar en l'exercici en què acabi l'obra, o en el següent, segons el
moment en què es prevegi el pagament del certificat final». Per tant, no s'ha complert la
retenció addicional del 10 % de l'import de l'adjudicació.
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-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 dels 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.
En els expedients núm. 2 i 3 es manté el preu del contracte respecte al contracte inicial.
En els expedients núm. 2 i 3 consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient,
l'informe de despeses pluriennals, la presa en consideració i l'autorització de la imputació a
exercicis futurs, i l'Acord del Consell de Govern pel qual s'autoritza la despesa derivada de les
pròrrogues dels dos contractes.
5. Publicitat dels contractes
L'expedient núm. 1 és un expedient de contractació tramitat a través del procediment
d'emergència, regulat en l'article 120 de la LCSP. S'ha publicat, en la PLACSP, documentació
relativa a l'adjudicació del contracte, els adjudicataris de cada lot i l'import d'adjudicació.
D'altra banda, part de la documentació detallada en l'article 63 de la LCSP sobre el perfil de
contractant no s'ha publicat, però, tenint en compte la tramitació de l'expedient, a través del
procediment d'emergència, l'SCIB considera adequada la informació publicada.
En els expedients núm. 2 i 3, les pròrrogues dels contractes han estat publicades en la
PLACSP, però, per cap d'aquest dos contractes, no s'ha retut documentació justificativa de la
comunicació de la formalització de la pròrroga dels contractes en el Registre de contractes en
el termini d'un mes des de la formalització del contracte (art. 20 del Decret 3/2016).29
6. Selecció dels contractistes
Pel que fa a l'expedient núm. 1, la selecció dels contractistes s'ha dut a terme mitjançant
invitacions a distintes empreses, que presenten la documentació requerida. El cap del Servei
de Construcció, en data 30 d'octubre de 2018, una vegada revisada la documentació
presentada, proposa adjudicar els diferents lots. Finalment, el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca en dicta la Resolució el 31 d'octubre de 2018 i ordena l'execució immediata
de les obres i els serveis d'emergència.30
En els expedients núm. 2 i 3 les pròrrogues se subscriuen amb el mateix adjudicatari del
contracte principal.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 1 el contracte no s'ha formalitzat. L'art. 37 de la LCSP reconeix la
possibilitat que la contractació a través del procediment d'emergència pugui esser verbal.
Aquest precepte disposa que «les entitats de sector públic no poden contractar verbalment,
llevat que el contracte tingui, de conformitat amb el que assenyala l'article 120.1, caràcter
d'emergència».
En els expedients núm. 2 i 3 figura la documentació preceptiva per formalitzar les pròrrogues
dels contractes corresponents.

29

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

30

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

104

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

8. Execució del contracte
Pel que fa a l'expedient núm. 1, l'article 210 de la LCSP i l'art 107 del RGLCAP disposen que el
termini per realitzar l'acta de recepció d'unes obres és d'un mes des que aquestes han acabat.
Les obres executades en els diferents lots finalitzaven entre els mesos de març i abril de 2019.
Les actes de recepció dels lots 2, 3 i 4 facilitades a l'SCIB s'han realitzat dins l'exercici 2020,
mentre que, respecte dels lots 1, 5 i 6, a la data de finalització dels treballs d'auditoria, encara
no s'ha produït l'acte de recepció de les obres; per tant, se supera el termini d'un més fixat per
la normativa aplicable.
No consta entre la documentació tramesa dels diferents lots:31
- el certificat final d'obres i les actes de medició general dels lots 1, 2, 3, 5, i 6;
- l'aprovació del certificat final de les obres de tots els lots.
D'altra banda, tenint en compte el retard en les actes de recepció dels lots 2, 3 i 4, i la norecepció en la resta de lots, a la data dels treballs de fiscalització de l'SCIB, el termini de
garantia no ha finalitzat respecte dels lots 2, 3 i 4, i en la resta encara no s'ha iniciat. Per tant,
no s'ha pogut dur a terme l'aprovació de la liquidació de l'obra.32
No s'ha dut a terme la comunicació de l'expedient de contractació al Registre de contractes de
la CAIB (art. 20 del Decret 3/2016).
El pagament de determinades factures dels lots 1, 3, 4, 5, 7 i 9 s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 198 de la LCSP.
En l'expedient núm. 2, el pagament de tres de les 24 factures s'ha efectuat excedint el termini
fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
En els expedients núm. 2 i 3, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caràcter immaterial», quan l'objecte d'aquests contractes no compleix els requisits
establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 perquè s'hi puguin considerar, atès que l'extinció
d'incendis és una despesa ordinària i habitual de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca i, per tant, una despesa corrent que s'hauria d'haver imputat al capítol 2. A més, d'acord
amb l'Informe de l'SCIB 176/2020 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2018, en la comptabilitat patrimonial aquestes despeses es
consideren despesa corrent i s'haurien de tractar com a tal.
En els expedients núm. 2 i 3 no consten ni el certificat de l'òrgan gestor que el contracte s'ha
executat d’acord amb les condicions generals i particulars que el regeixen ni la liquidació final
del contracte, ni la devolució de la garantia definitiva (art. 222 del TRLCSP).33
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat vuit contractes menors, per un import conjunt de 168 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

31

En la fase d'al·legacions, la CAIB informa que la certificació final de lot 3 es va dur a terme el 28 de maig de 2021.

32

En la fase d'al·legacions, la CAIB aporta la documentació relativa a la liquidació dels lots 3 i 4.

La documentació retuda en la fase d’al·legacions duu data d’haver estat efectuada durant el termini d’al·legacions a l’Informe provisional (5 i
6 de juliol de 2021), malgrat les pròrrogues d’ambdós contractes ja feia més d’un any que havien finalitzat i no hi havia un termini de garantia
estipulat en cap dels dos. D'altra banda, la documentació aportada no inclou les justificacions de les devolucions efectives de les garanties
definitives aportades per cada un dels dos contractes.
33
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CAIB 2017 -2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICCI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Disseny i subministrament de senyals per als espais naturals protegits de les
Illes Balears, per a cobrir les necessitats urgents de senyalització, tant per
temes de seguretat dels visitants com per donar una informació de caire
1
2017
TRLCSP
mediambiental o d'identificació de l'espai
24/08/2017
22
Prospeccions de camp d'esteses elèctriques amb risc d'electrocució
2
2017
TRLCSP
d'espècies protegides
28/11/2017
22
Estudi d'alternatives i adaptació del projecte bàsic de regulació del fondeig a
3
2017
TRLCSP
s'Estany des Peix en el Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera
21/12/2017
22
Subministrament de carburant per als 117 vehicles de la Conselleria de Medi
4
2017
TRLCSP
Ambient, Agricultura i Pesca
05/04/2017
22
Cartografia de dispersió d'àguiles coabarrades i preparació i transport de dues
5
2017
TRLCSP
àguiles per alliberament
13/06/2017
22
Subministrament de combustible per als 95 vehicles de la Conselleria de Medi
6
2017
TRLCSP
Ambient, Agricultura i Pesca a l'illa de Mallorca
16/06/2017
22
Impressió de fulletons generals dels espais naturals protegits de les Illes
Balears en 4 idiomes, del fulletó «Problemàtica de la flora al·lòctona al Parc
Natural de Mondragó» i del llibret «Parc Natural de Mondragó. Un mosaic de
7
2018
LCSP
paisatges»
21/08/2018
18
Diagnòstic de la situació i proposta d'actuacions i millores de la clausura de
8
2018
LCSP
l'antic dipòsit de residus Can Set en el TM de Llucmajor, Mallorca
05/10/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Respecte dels expedients núm. 3 i 5 i 6, en els documents de sol·licitud i aprovació dels
contractes no està prou justificada la necessitat que s'ha de satisfer amb la seva execució. 34
No queda constància en els expedients núm. 7 i 8 de com s'ha calculat el valor estimat del
contracte inclòs en les condicions tècniques (art. 118.1 i 101 de la LCSP).
En l'expedient núm. 8, la proposta de contracte menor té data anterior a l'informe justificatiu de
l'elecció entre les ofertes presentades.
L'expedient núm. 4 és per al subministrament de combustible per als vehicles de la Conselleria
pel període de tres mesos que va del 5 d'abril al 5 de juliol de 2017. D'altra banda, l'expedient
núm. 6 és pel mateix subministrament de combustible, però només per als vehicles de l'illa de
Mallorca i pel període de dos mesos que abasta del 16 de juny al 16 d'agost de 2017. Els
informes justificatius de la necessitat estan motivats per la falta d'un nou acord marc de la
Central de Contractació.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 7 i 8 encara que la despesa s'ha imputat al subconcepte
«64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial», no consta en l'expedient l'aprovació
d'un projecte d'inversió de caràcter immaterial o bé un informe adjunt a l'expedient de despesa i
al document comptable corresponent que hagi emès el responsable de la gestió en el qual es
justifiqui la imputació de la despesa a aquest concepte, d'acord amb l'art. 47 i següents del
Decret 75/2004.35

34

En la fase d'al·legacions s'ha tramès un informe del servei promotor dels contractes, emès en el període d'al·legacions, justificant la
necessitat que s'ha de satisfer amb la seva execució.
35

En la fase d'al·legacions, la CAIB ha aportat a l'SCIB una còpia dels projectes d'inversió immaterial associats als contractes.
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En l'expedient núm. 7, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en inversions
de caràcter immaterial»; això no obstant, l'objecte del contracte no compleix els requisits
establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 perquè s'hi pugui considerar, i s'hauria d'haver
imputat al capítol 2 de despeses corrents.
En l'expedient núm. 3 la factura té data posterior a l'informe que en declara la conformitat.
Respecte dels expedients núm. 1, 3, 4, 5, 7 i 8, les factures s'han pagat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP i en l'article 198.4 de la LCSP. Quant a l'expedient núm.
2, s'hi ha pagat una de les dues factures.36

A.7

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant els exercicis 2017 i 2018, per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.962 milers d'euros, al
qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Servei
de
teleassistència
domiciliària
Obert criteris
1
2018
TRLCSP
1.962
1.962
0,0%
Ordinària
8
personalitzada per a
múltiples
l'atenció
a
la
Dependència

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Aquest contracte, subjecte a regulació harmonitzada, ha estat licitat i adjudicat al 2018, per un
import màxim de 1.962 milers d'euros durant un termini de 28 mesos no prorrogables, o fins al
30 de setembre de 2020, si bé la despesa efectiva està condicionada a les necessitats reals de
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que, per tant, no està obligada a encarregar un

36

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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nombre determinat de serveis ni a gastar la totalitat de l'import (disposició addicional 34 del
TRLCSP).
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient, en el
qual consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha signat l'òrgan de contractació.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és el servei de teleassistència domiciliària personalitzada per a l'atenció
a la dependència. En l'expedient consta l'informe justificatiu sobre la necessitat de l'objecte del
contracte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa,
el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 150.3 del TRLCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en l'expedient, i també l'informe
justificatiu relatiu al preu de mercat del servei de teleassistència domiciliària personalitzada per
a l'atenció a la dependència.
5. Publicitat dels contractes
Quant a l'expedient, s'ha publicat l'anunci de licitació en la PLACSP, en el DOUE i en el BOE.
L'adjudicació i la formalització del contracte també han estat publicades en la PLACSP, en el
DOUE i en el BOE, i el contracte ha estat comunicat al Registre de contractes.
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
No s'ha retut la factura corresponent als serveis de teleassistència prestats durant el mes de
maig de 2019, per un import de 59 milers d'euros dels 750 milers d'euros per la totalitat dels
serveis prestats durant 2019.37

37

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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La primera de les factures del contracte, corresponent als serveis de teleassistència del mes de
juny de 2018, va ser pagada superant els terminis prevists en l'article 216.4 del TRLCSP,
perquè el servei promotor va emetre l'informe de conformitat dels serveis prestats en un termini
de 73 dies, que supera el termini de 30 dies fixat en l'article 222.2 del TRLCSP.
D'altra part, no s'han retut les cinc darreres factures del contracte corresponents als serveis
efectuats des de maig de 2020 fins a la finalització del contracte, setembre de 2020, ni els
documents OP corresponents de reconeixement de l'obligació i autorització del pagament, ni la
documentació justificativa del pagament efectiu de cap d'aquestes factures. 38
En l'expedient retut, tampoc no hi consten ni el certificat de l'òrgan gestor que el contracte s'ha
executat d'acord amb les condicions generals i particulars que el regeixen (art. 11.2 del Decret
14/2016), ni la liquidació final del contracte ni la devolució de la garantia (art. 222 del
TRLCSP).39
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 33 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Subministrament de mobiliari per a la residència d'acollida de Son Rapinya per
1
2018
LCSP
acollir les persones refugiades del vaixell Aquarium
30/07/2018
18
Servei de suport i intervenció psicològica després d'una situació d'emergència a
les persones afectades per la catàstrofe soferta en la comarca de Sant Llorenç
2
2018
LCSP
des Cardassar (Mallorca), durant l'any 2018 i 2019
29/11/2018
15

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 1, el certificat de l'adjudicatari d'estar al corrent de les obligacions amb la
CAIB és posterior a la resolució d'autorització i disposició de la despesa.40
En l'expedient núm. 2, dues de les cinc factures s'han pagat fora del termini establert en l’article
198.4 de la LCSP.

A.8

CONSELLERIA DE SALUT

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que la
Conselleria de Salut ha formalitzat durant els exercicis 2017 i 2018 per concepte, per objecte i
per procediment d'adjudicació.

38

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

39

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, excepte la documentació justificativa de la devolució efectiva de la fiança.

En la fase d’al·legacions, la CAIB ha aportat un certificat de la IGCAIB de 7 de juliol de 2021, en el qual es manifesta que a la data de la
Resolució d’autorització i disposició de la despesa (30 de juliol de 2018) no hi havia deutes pendents de l’adjudicatari amb la CAIB.
40
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b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.761 milers d'euros, al
qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI
1

2017

CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SALUT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Adquisició
Derivat d'Acord
TRLCSP
vacuna
1.850
1.761
4,8%
Ordinària
Marc de l'Estat
Hexavalent

DEFICIÈNCIES
5, 6, 7 i 8

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Aquest contracte deriva de l'Acord Marc adjudicat durant l'exercici 2017, per un import màxim
de 1.761 milers d'euros, vigent des de la formalització del contracte fins a 31 de desembre de
2018, prorrogables el 2019 i el 2020, si bé la despesa efectiva està condicionada per les
necessitats reals de la Conselleria de Salut, depenent del nombre real de vacunes adquirides.
El 28 de setembre de 2016, es va signar un acord entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat i la Conselleria de Salut, mitjançant el qual el Ministeri es comprometia a actuar com a
òrgan de contractació en l'Acord Marc pel qual es fixen els preus màxims de les vacunes, se
seleccionen els subministradors i s'estableixen les bases que regeixen els contractes que
deriven d'aquest l'Acord Marc. La CAIB es comprometia a adquirir les vacunes conforme al
procediment negociat establert en l'article 198.4 del TRLCSP i conforme al PCAP i el PPT que
regeixen l'Acord Marc i que el Ministeri ha elaborat.
El 26 de juny de 2017, el Ministeri va formalitzar els contractes amb les tres empreses
adjudicatàries de l'Acord Marc corresponent al lot 1, vacuna Hexavalent (BOE núm.160, de 6
de juliol de 2017).
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
contractació, en el qual consta la resolució d'adjudicació del contracte signada per l'òrgan de
contractació.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és el subministrament de la vacuna Hexavalent contra l'hepatitis B, la
diftèria, el tètan, la tos ferina acel·lular, la poliomielitis inactivada i Haemophilus influenzae tipus
b conjugada. En l'expedient consta la memòria justificativa sobre la necessitat de l'objecte del
contracte.
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3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Mitjançant l'Acord Marc es varen seleccionar els tres subministradors de la vacuna Hexavalent
(lot 1) i els preus màxims de les dosis de vacunes. Això no obstant, l'Acord Marc no fixa tots els
termes contractuals, motiu pel qual es va convocar els adjudicataris del lot 1 a una nova
licitació pel procediment derivat previst en l'article 198.4 del TRLCSP, en la qual es poden
utilitzar els criteris establerts en l'annex VI del PCAP.
En l'expedient consta l'informe justificatiu dels criteris d'adjudicació del contracte derivat i la
resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova l'expedient d'aquest contracte, el
pressupost màxim i el protocol específic del contracte derivat lot 1, i determina que se sol·liciti a
les tres empreses adjudicatàries de l'Acord Marc que, en el termini fixat en el punt 4.2.1.d del
PCAP de l'Acord Marc, presentin les ofertes al procediment derivat, conforme al que s'estableix
en el protocol específic aprovat.
4. Preu dels contractes
Els preus fixats per cada una de les dosis de la vacuna Hexavalent contractats per l'Acord Marc
en els tres subministradors seleccionats per l'Estat no poden ser modificats en la formalització
dels contractes derivats, conforme al punt 4.2.1.c del PCAP de l'Acord Marc. Per tant, el preu
del contracte és el resultant de multiplicar el nombre de dosis previstes pel preu de la dosi fixat
durant la licitació de l'Acord Marc. El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta
en l'expedient.
5. Publicitat dels contractes
Es tracta d'un procediment derivat d'un contracte marc on es conviden tots els adjudicataris de
l'Acord Marc a una licitació.
L'adjudicació i la formalització del contracte també han estat publicades en la PLACSP.41
En l'expedient no hi ha prova de la comunicació de la formalització del contracte al Registre de
contractes (art. 20 del Decret 3/2016).
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consten el certificat de presentació de proposicions dels tres adjudicataris de
l'Acord Marc convocats a la licitació del contracte derivat, l'informe de valoració de les ofertes
per a l'adjudicació del contracte derivat, i la proposta i la resolució d'adjudicació del contracte.
Si bé no varia la selecció de l'adjudicatari, ni la puntuació obtinguda pels licitadors (de 46,27,
40,27 i 24,4 punts, respectivament), tant l'informe de valoració de les ofertes com la resolució
de l'adjudicació mostren les incidències següents: en la valoració del criteri B3, terminis de
caducitat, el licitador classificat en segon lloc ha rebut la puntuació màxima de 5 punts, sense
que en l’informe de valoració s’hagi fet constar l’aclariment rebut garantint un percentatge de
reposició de les vacunes caducades del 100%, percentatge que en la seva oferta no quedava
clar; en el criteri de valoració B.5.a, dosis addicionals o sense càrrec, l'informe de valoració
mostra respecte del licitador classificat en tercer lloc, 6,67 punts, quan haurien de ser 2,40, atès
que la seva oferta incloïa un 0,84 % de dosis gratuïtes, això no obstant, la suma total dels seus
punts sí que és correcta, ja que el total que es mostra és el resultat de sumar 2,40 punts a la
resta de criteris, i, finalment, en l'avaluació del criteri B.5.b, formació, en l’oferta del tercer
classificat, per obtenir la màxima puntuació en aquest apartat, es mostren 12.000 euros, quan
41
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haurien de ser 12.500 euros, si bé les puntuacions atorgades en aquest criteri per a tots els
licitadors s’han calculat correctament, aplicant la fórmula sobre 12.500 euros.42
7. Formalització del contracte
No ha estat retuda tota la documentació preceptiva per formalitzar el contracte: en l'expedient
no consta cap document justificatiu que l'òrgan de contractació hagi comprovat que
l'adjudicatari està al corrent de les obligacions amb la CAIB (art. 6 del Decret 14/2016). 43
8. Execució del contracte
Si bé en l'expedient consta la documentació justificativa del subministrament durant l'execució
del contracte del 2 % de les dosis addicionals sense càrrec, en la proposició de l'adjudicatari no
consta la documentació justificativa d'haver impartit les activitats formatives, també ofertes, per
un import de 10.000 euros.
Durant l’execució del contracte s’han efectuat compres de vacunes per un import de 741 milers
d'euros, el 2017, i de 889 milers d'euros, el 2018. El pagament de les dues factures
corresponents a 2017 ha superat el termini establert en l'article 216.4 del TRLCSP.44
No han estat retuts els expedients de les dues pròrrogues del contracte durant l'exercici 2019 i
2020, tramitades durant el 2018 i el 2019, respectivament, mitjançant els quals s'han adquirit
vacunes per un import de 889 milers d'euros cada un d'aquests dos anys.45
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 78 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

2

2017

3

2017

4

2018

CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SALUT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Servei per al desenvolupament evolutiu del programa informàtic PDPCCR, que
dona suport a la gestió informàtica de detecció precoç de càncer de còlon i
TRLCSP
recte
2/10/2017
22
Subministrament de 2.350 dosis de la vacuna contra l'hepatitis B per a població
TRLCSP
adulta
13/09/2017
19
Manteniment dels equips de l'àrea de química del Laboratori de Salut Pública
TRLCSP
de les Illes Balears
17/02/2017
22
Servei per a la dinamització de taules de sensibilització en context recreatiu
dins del marc de la campanya de prevenció del consum abusiu d'alcohol a les
LCSP
festes populars de les Illes Balears
13/06/2018
15

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
L'expedient núm. 2 és per al subministrament de 2.350 dosis de la vacuna contra l'hepatitis B
per a la població adulta. D'acord amb l'informe justificatiu que consta en l'expedient, la Direcció
General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut no compra habitualment
aquesta vacuna, sinó que ho fa el Servei de Salut de les Illes Balears. Això no obstant, durant
42
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l'any 2017 es va produir una manca de dosis de vacuna disponibles per problemes de
subministrament atribuïbles als laboratoris fabricants i, per pal·liar aquest problema, el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Comissió de Salut Pública, en sessió de 27
de juliol de 2017, va acordar una assignació màxima de dosis que resultàs equitativa per a les
comunitats autònomes, i també va assignar un laboratori subministrador. Així, va correspondre
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un total de 2.518 dosis.
Aquest contracte va ser anul·lat el 24 de novembre de 2017 perquè el preu unitari de les dosis
que s'havia considerat no era el correcte. El preu corresponia al lot de l'Acord Marc, al qual la
CAIB no estava adherida, per la qual cosa el preu havia de ser superior i s'hauria d'haver
tramitat a través d'un contracte ordinari. A més, l'expedient no preveia la modificació dels
termes del contracte, per la qual cosa se'n va fer un de nou amb el preu ofert per l'empresa
farmacèutica i es va reduir el nombre d'unitats de vacunes, de 2.350 a 1600 dosis. Amb
aquesta reducció, el nou contracte també es pot tramitar com un menor.
En aquest mateix expedient núm. 2, no es compleix el termini d'un mes establert en l'article
20.2 del Decret 3/2016 entre la resolució d'adjudicació del contracte (13 de setembre de 2017) i
la comunicació a la PLACSP (14 de novembre de 2017).
En l'expedient núm. 1, la factura s'ha pagat fora del termini establert en l'article 216.4 del
TRLCSP. I, en l'expedient núm. 4, una de les dues factures s'ha pagat fora del termini establert
en l’article 198.4 de la LCSP.
En els expedients núm. 3 i 4, la prestació objecte del contracte és de caràcter recurrent, any
rere any s'han detectat serveis amb el mateix objecte i el mateix adjudicatari. Per tant, s'hi
aprecien indicis de fraccionament. En conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els
expedients esmentats no ha estat el correcte.

A.9

CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit la Conselleria de Cultura, Participació i Esports durant els exercicis 2017 i 2018, per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.938 milers d'euros, al
qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figura en el quadre següent:
CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 46
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
Pròrroga del servei d'una
agència de viatges per
gestionar els trasllats
1
2017
TRLCSP
1.938
1.938 0,00%
Ordinària
Pròrroga
5i8
d'esportistes,
clubs
esportius i seleccions
autonòmiques de les
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CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 46
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
IMPORT
OBJECTE DEL
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
ADJUDITRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ
BAIXA
APLICABLE
CACIÓ
federacions esportives de
les Illes Balears

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
pròrroga, en el qual consta la resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte anterior que ha
signat l'òrgan de contractació.
El PCAP del contracte original estableix que el contracte és prorrogable per un termini com a
màxim igual al termini inicial. El termini del contracte original és del 28 de novembre de 2016 al
29 de desembre de 2017, i el de la pròrroga, del 30 de desembre de 2017 al 21 de febrer de
2019.
En l'expedient consta l'informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga del contracte anterior i
l'informe de fiscalització prèvia limitada de conformitat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és determinat (serveis d'agència de viatges per gestionar els trasllats
dels esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les
Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius) i en l'expedient examinat
consta l'informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga del contracte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució de la tramitació de la pròrroga, i també la conformitat del
contractista perquè es formalitzi.
4. Preu dels contractes
Es mantenen els preus unitaris per tipus de viatge del contracte respecte al contracte inicial,
així com la despesa màxima per assolir segons el contracte.
En aquest expedient consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, l'informe de
presa en consideració i autorització de despeses pluriennals i l'Acord del Consell de Govern pel
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qual s'autoritza la despesa derivada de la pròrroga del contracte de servei d'una agència de
viatges per gestionar l'organització dels viatges dels esportistes.
5. Publicitat dels contractes
La formalització de la pròrroga del contracte ha estat publicada a la PLACSP. Això no obstant,
l'anunci de formalització del contracte prorrogat en la PLACSP indica que el termini d'execució
és d'un any, quan, en realitat, la pròrroga del contracte té vigència des del 30 de desembre de
2017 fins al 21 de febrer de 2019 (419 dies).
D'altra banda, no s'ha rebut la documentació que justifiqui que el contracte prorrogat s'hagi
comunicat al Registre de contractes (art. 20 del Decret 3/2016).
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta l'acord d'adjudicació a favor de l'empresa adjudicatària del contracte
anterior que ha signat l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar la pròrroga.
8. Execució del contracte
Durant el termini d'execució d'aquesta pròrroga s'han reconegut despeses per viatges
d'esportistes per un import de 726 milers d'euros (546 milers d'euros el 2018 i 180 milers
d'euros el 2019). Això no obstant, de la revisió de les factures corresponents a l'execució de la
pròrroga del contracte s'han detectat trasllats d'esportistes efectuats en dates anteriors a la
d'inici del termini de pròrroga (30 de desembre de 2017) i que corresponen al contracte primitiu,
per un import de 2 milers d'euros.
D'altra part, la documentació retuda que acompanya les factures emeses durant la pròrroga del
contracte no permet verificar si s'han aplicat els preus unitaris per tipus de serveis que
s'especifiquen en el contracte, atès que no s'identifica el tipus de trasllat ni el trajecte, ni, en
alguns casos, el nombre de passatgers, de la forma que el punt P («pagament del preu, art.
216 del TRLCSP») del PCAP del contracte estableix que s'han de detallar.
No s'ha retut la documentació justificativa del pagament efectiu de les factures, per la qual cosa
no s'ha pogut comprovar que el termini de pagament de les factures hagi estat el correcte
d'acord amb el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP. 47
Un cop acabat el termini del contracte en l'expedient consta l'acta de recepció final del
contracte, que dona per rebuda la totalitat de l'objecte del contracte, el càlcul de la liquidació del
contracte i les aprovacions de l'òrgan de contractació de la liquidació del contracte i de la
devolució de la garantia definitiva del contracte, així com la comunicació a la Direcció General
del Tresor, Política Financera i Patrimoni d'aquest documents, per tornar la garantia.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 36 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
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CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Investigació i elaboració d'un cens de víctimes de la Guerra Civil i primer
franquisme (1936-1945) i d'un cens de símbols, llegendes i mencions franquistes
1
2018
LCSP
a les Illes Balears
05/11/2018
18
Servei de control d'accessos del Poliesportiu Prínceps d'Espanya de desembre
2
2018
LCSP
de 2018 fins dia 31 de gener de 2019
05/12/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, manca l'autorització de la consellera competent en matèria d'hisenda i
pressuposts per imputar la despesa a exercicis futurs.
En l'expedient núm. 1, l'aprovació del contracte i l'autorització de la despesa són posteriors a
l'emissió del document comptable «AD».
En l'expedient núm. 2, el pagament d'una de les dues factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l’article 198.4 de la LCSP.

A.10

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)

a. CONTRACTACIÓ

En els quadres III.A dels annexos d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha
subscrit el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) durant els exercicis 2017-2018,
detallats per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta secció pressupostària només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTE MENOR

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 18 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
CAIB 2017-2018. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
(MPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Servei tecnològic d'intermediació per atendre les necessitats de la comunitat
d'emigrants de les Illes Balears que viuen a l'estranger i volen tornar per fer
1
2018
LCSP
feina o per emprendre a les Illes Balears
10/05/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient, encara que la despesa s'ha imputat al subconcepte «64001 Despeses en
inversions de caràcter immaterial», no consta l'aprovació d'un projecte d'inversió de caràcter
immaterial o bé un informe adjunt a l'expedient de despesa i al document comptable
corresponent emès pel responsable de la gestió en el qual es justifiqui la imputació de la
despesa a aquest concepte, d'acord amb l'art. 47 i següents del Decret 75/2004.
D'acord amb la clàusula sisena del contracte formalitzat, el pagament s'ha de tramitar de la
manera següent: 60 % de l'import del contracte, un cop acreditat l'inici del servei, i aportant un
informe tècnic que indiqui el disseny del servei i les adaptacions realitzades; la resta de l'import,
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un cop s'acrediti la realització de la formació i el llançament del servei (accions de comunicació)
i quan el SOIB hagi revisat la justificació de costs mitjançant una memòria tècnica final. A més,
l'acceptació dels treballs realitzats ha de comptar amb la conformitat del responsable del
contracte. Això no obstant, el pagament de la factura, la qual no costa en l'expedient, no s'ha
realitzat en dues fases com indica la clàusula sisena del contracte, sinó que s'ha pagat un cop
s'ha presentat la factura i s'ha donat la conformitat als serveis prestats. D'altra banda, no consta
en l'expedient que s'hagi acreditat l'inici del servei mitjançant la presentació d'un informe tècnic
que indiqui el disseny i les adaptacions realitzades.

A.11

RECOMANACIONS

Formalitzar un registre dels contractes que es tramiten i enviar la informació sobre
contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, de forma correcta i acurada, i amb
la informació adequada de totes les característiques dels contractes inclosos per cada
exercici.
Publicar en el perfil de contractant tots els documents que requereix la normativa de
contractació.
Dur a terme de manera efectiva i sistemàtica el seguiment del compliment de
l’adjudicatari respecte de les condicions especials i, particularment, de les que s’hagin
definit com a essencials en el PCAP.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Adjuntar a l'expedient els càlculs realitzats o, si escau, les constatacions del preu de les
diverses empreses del sector utilitzades per determinar el preu de licitació, i justificar i
raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Realitzar les comunicacions al Registre de contractes i la documentació corresponent de
tots els contractes formalitzats i les pròrrogues corresponents, si escau.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l'objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i, d'aquesta manera, evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l'objecte del contracte.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per
adjudicar els contractes.
Formalitzar en els casos d'emergència els contractes corresponents, encara que sigui
amb posterioritat, a fi de documentar-ne adequadament l'adjudicació i la formalització.
Registrar les despeses per contractes en les partides pressupostàries corresponents, i
tenir especial esment a les despeses d'inversió que es poden considerar corrents.
Vetllar perquè l'execució dels contractes es dugui a terme d'acord amb els PCAP i PPT
dels contractes corresponents.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP i 198.4 de la LCSP.
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B.

CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre contractes ordinaris i contractes menors que ha formalitzat el Servei de
Salut de les Illes Balears.
Pel que fa als contractes ordinaris, els han tramitats els Serveis Centrals del Servei de Salut,
encara que els centres de cost són els diferents hospitals. En canvi, pel que fa als contractes
menors, l'òrgan de contractació són els diferents directors gerents dels hospitals i, per això, la
presentació es fa diferenciant els òrgans de contractació.

B.1

CONTRACTES ORDINARIS

S'han examinat 12 expedients de contractació, per un import adjudicat de 93.774 milers
d'euros.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017-2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
Llei de
contractes
Centre
Import
Import
%
Núm. Exercici aplicable
Objecte del contracte
de cost
licitació adjudicació Baixa Tramitació Procediment Deficiències
Manteniment, suport i
desenvolupament dels
sistemes d'informació
600
Negociat
d'Atenció Primària i
Serveis
sense
1
2017
TRLCSP recepta electrònica
Centrals
2.028
2.028 0,00% Ordinària
publicitat
3, 5, 7 i 8
Pròrroga primera del
servei d'alimentació al
pacient i gestió de
607
cafeteria de l'Hospital
Hospital
Manacor (exp. SSCC PA
de
2
2017
TRLCSP 66/14)
Manacor
1.453
1.453 0,00% Ordinària
Pròrroga
Serveis de manteniment
del software de radiologia
en xarxa del Servei de
Salut de les IB i
600
Negociat
subministrament de
Serveis
sense
3
2017
TRLCSP llicències
Centrals
1.309
1.309 0,00% Ordinària
publicitat
3, 5, 6 i 8
Servei de transport aeri en
600
Negociat
la comunitat autònoma de
Serveis
sense
4
2018
TRLCSP les Illes Balears
Centrals
25.530
25.530 0,00%
Urgent
publicitat
3, 4, 5 i 7
Servei de prestació
sanitària per a la
realització de processos
quirúrgics de neurocirurgia
d'urgències en l'Àrea de
Negociat
Salut d'Eivissa i
sense
5
2018
LCSP
Formentera
603 ASEF
1.000
1.000 0,00% Ordinària
publicitat
3, 4, 5, 6 i 8
Servei de neteja de
l'Hospital Son Llàtzer,
Hospital Joan March (lot 1)
606
10.187
Desert
i centres de salut i unitats
Hospital
(lot 1)
(lot 1)
bàsiques del sector
Son
3.080 Desert (lot 1) 10,01%
6
2018
TRLCSP sanitari de Migjorn (lot 2)
Llàtzer
(lot 2) 2.771 (lot 2)
(lot 2) Ordinària
Obert
3i8
7
2018
TRLCSP Contracte derivat de la
Tots els
13.007
13.007 0,00% Ordinària
Contracte
3, 5, 7 i 8
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SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017-2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
Llei de
contractes
Centre
Import
Import
%
Núm. Exercici aplicable
Objecte del contracte
de cost
licitació adjudicació Baixa Tramitació Procediment Deficiències
segona fase de l'Acord
centres
basat en un
Marc del subministrament
gestors
Acord Marc
d'energia elèctrica destinat del Servei
a les àrees de Salut i
de Salut
sectors sanitaris del Servei
de Salut de les IB
Servei de disponibilitat
total dels equips de l'àrea
de diagnòstic i tractament
per imatge de l'Hospital
600
Universitari Son Espases i
Serveis
8
2018
LCSP
dels centres dependents
Centrals
7.948
7.947 0,00% Ordinària
Obert
3, 5 i 8
607
Hospital
Servei de neteja del Sector
de
9
2018
TRLCSP Sanitari de Llevant
Manacor
6.539
5.652 13,57% Ordinària
Obert
3, 5, 7 i 8
Servei de neteja,
desratització i
608
desinsectació de l'Hospital
Hospital
Comarcal d'Inca i el Sector Comarcal
10
2018
TRLCSP Sanitari de Tramuntana
d'Inca
5.971
5.367 10,12% Ordinària
Obert
3, 5 i 8
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
600
transferit a la
Serveis
11
2018
TRLCSP Concessionària HUSE
Centrals
27.710
27.710 0,00% Ordinària
Modificació
8
Bugaderia de l'Hospital
Son Llàtzer, l'Hospital
606 Hosp.
Joan March i el sector
Son
Obert
12
2017
TRLCSP sanitari de Migjorn
Llàtzer
2.778
- Ordinària
(desistit)
2

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017- 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients, que
aprova i adjudica el director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
A continuació, es descriuen els aspectes generals dels contractes núm. 4 i 11:
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En relació amb l'expedient núm. 4, el director general del Servei de Salut resol iniciar i declarar
la tramitació urgent de l'expedient, en data 12 de setembre de 2017, per contractar el servei de
transport sanitari aeri en la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2018-2021. El
procediment d'adjudicació és el negociat sense publicitat per urgència, d'acord amb l'art. 170.e
del TRLCSP, donat que la situació d'urgència no és imputable a l'òrgan de contractació.
Mitjançant la resolució del director general del Servei de Salut de 9 de novembre de 2017,
s'aproven l'expedient de contractació, el PCAP i el PPT, i s'autoritza una despesa màxima per
un import de 25.530 milers d'euros.
En data 1 de desembre 2017, l'Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y
Trabajos Aéreos (AECA HELICÓPTEROS) presenta un recurs davant el Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals (TACRC), relatiu als plecs de l'expedient que varen ser
publicats a la PLACSP en data 10 de novembre de 2017. En data 12 de gener de 2018, el
Tribunal estima parcialment el recurs interposat i n'aixeca la mesura cautelar, que consisteix en
la suspensió del procediment de contractació.
En data 26 de febrer de 2018 i una vegada esmenats els aspectes impugnats pel TACRC, el
director general del Servei de Salut dicta la Resolució d'aprovació de l'expedient de
contractació, el PCAP i el PPT, i autoritza una despesa màxima per un import de 25.530 milers
d'euros. L'expedient es tramita pel procediment negociat sense publicitat i per urgència.
El 29 de juny de 2018, el director general del Servei de Salut dicta la Resolució d'adjudicació a
favor de l'UTE Habock Aviation EMS Balears. En data 23 de juliol de 2018, la licitadora
Babcock Mission Critical Services España, S.A.U. presenta un recurs davant el TACRC contra
la resolució d'adjudicació. El 30 de juliol de 2018, el Tribunal resol adoptar mesures provisionals
de suspensió de l'expedient i, posteriorment, el 24 de setembre de 2018, resol desestimar el
recurs presentat.
L'1 d'octubre de 2018, es formalitza el contracte amb l'entitat adjudicatària UTE Habock
Aviation EMS Balears i s'indica com a data d'inici del contracte dia 1 de desembre de 2018. En
data 21 de novembre de 2018, la licitadora Babcock Mission Critical Services España, S.A.U.
presenta un nou recurs davant el TACRC contra la formalització del contracte, que el Tribunal
desestima el 28 de desembre de 2018.
D'altra banda, durant l'execució del contracte el Servei de Salut de les IB ha tramitat i resolt cinc
expedients, tots durant el 2020, fonamentats en incompliments del contracte, i ha establert
penalitats per a l'adjudicatari, l'import total de les quals és de 3.043 milers d'euros.
A la data de fiscalització de l'expedient, no s'ha dut a terme l'aplicació efectiva de les penalitats,
atès que l'entitat adjudicatària va presentar un recurs contenciós administratiu i, el 15 de gener
de 2021, el Tribunal va dictar mesures cautelars i va suspendre la imposició de penalitats.
Finalment, en data 18 de juny de 2020, el director general del Servei de Salut de les IB dicta la
resolució anticipada del contracte imputable al contractista per possibilitat de lesió greu a
l'interès públic i per incompliment de les obligacions essencials del contracte. Es resol no
confiscar la garantia definitiva i no iniciar l'expedient de liquidació d'indemnització per perjudicis
causats, ja que es troben quantificats i justificats en els expedients de penalització 369/19,
395/19, 407/19, 408/19 i 414/19 per un import total de 3.043 milers d'euros.
Pel que fa a l'expedient núm. 11, correspon a la tercera modificació del contracte de concessió
d’obra pública per a la construcció, la conservació i l'explotació del nou Hospital de Son Dureta,
actualment l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE), que es va signar el 25 de gener de
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2007 entre la societat concessionària i el Servei de Salut de les IB. Amb posterioritat, el 6
d'agost de 2010 se'n va formalitzar una primera modificació; una segona, en data 21 d’agost de
2018, i la tercera, en data 28 de desembre de 2018.
Conforme a la clàusula 48 del PCAP, la remuneració de la societat concessionària es divideix
en tres conceptes: cànon fix preestablert, pel pagament del 80 % del cost de la construcció de
l’hospital i la instal·lació del seu equipament; cànon variable, per l’explotació dels serveis no
clínics, i ingressos provinents de tercers, per l’explotació del servei d’aparcament i de les àrees
comercials.
D’altra banda, es preveien els fluxos següents a favor del Servei de Salut: participació en els
beneficis obtinguts per serveis que generen ingressos provinents de tercers, quantificats en el
20 % d’aquests, sempre que la TIR de la societat concessionària ultrapassi un percentatge
determinat; cànons fix i variable per nous negocis, i, en particular, per a la compensació per
l’ampliació d’àrees comercials i/o del nombre de places d’aparcament i cànon addicional fix, per
un import de 400 milers d’euros anuals, creat amb la primera modificació del contracte, basat
en l’explotació de noves zones complementàries (aparcament i zones comercials).
A més, en virtut de la clàusula 47.1 del PCAP, el concessionari està obligat a assumir la gestió i
el cost de la totalitat del personal estatutari empleat en l’Hospital Universitari Son Dureta amb
anterioritat a la signatura del contracte, en els serveis no clínics que en són objecte. Es proposa
inicialment la transferència de 227 treballadors fixos o interins, 15 d'eventuals convertits en
interins i 21 treballadors laborals amb un contracte laboral fix, cosa que fa un total de 263
treballadors, si bé finalment se’n transfereix efectivament un total de 214. La clàusula 1.2 del
PPT estableix que la retribució a favor de la societat concessionària en concepte de cànon
variable es minora per l’import mensual de la retribució d’aquest personal estatutari adscrit als
serveis no clínics que prèviament ha satisfet el Servei de Salut.
La tercera modificació del contracte, que fiscalitza aquest Informe, té per objecte principal
donar compliment a les disposicions de la Llei 11/2018, de 6 de novembre, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears, a
partir de l’1 de gener de 2019, cosa que implica adaptar la retribució de la societat
concessionària a l’efecte de garantir l’equilibri econòmic financer del contracte. D’altra banda,
aquesta modificació disposa també que el Servei de Salut recuperi el personal estatutari
transferit a l’inici. El cost net de la tercera modificació suposa un increment net de 27.710 milers
d’euros per als anys 2019 a 2039 de termini de la concessió, d'acord amb el detall següent: un
import de 42.735 milers d'euros correspon a l'increment del cost de l'aparcament; un import de
9.371 milers d'euros, al manteniment de la TIR acordada per a la concessió; una reducció per
un import de 6.929 milers d'euros derivada de l'estalvi del cost del personal reassumit, i una
reducció dels canons de retorn per un import de 17.467 milers d'euros.
2. Definició de l'objecte del contracte
En els expedients fiscalitzats consta l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes
i la finalitat pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
L'objecte de la resta de contractes fiscalitzats són els següents:
L'objecte del contracte núm. 1 és el manteniment, el suport i el desenvolupament dels sistemes
d'informació d'Atenció Primària i recepta electrònica, i el procediment d'adjudicació és el
negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica pels motius exposats en l'art. 170.d del
TRLCSP.
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L'objecte del contracte núm. 2 és una primera pròrroga del contracte del servei d'alimentació al
pacient i gestió de la cafeteria de l'Hospital de Manacor.
Pel que fa al contracte núm. 3, és un mixt de serveis i subministraments que té per objecte els
serveis de manteniment del programari de radiologia en xarxa del Servei de Salut i el
subministrament de llicències. El procediment d'adjudicació també és el negociat sense
publicitat per exclusivitat tècnica en compliment de l'art. 170.d del TRLCSP.
L'objecte del contracte núm. 5 és el servei de prestació sanitària per la realització de processos
quirúrgics de neurocirurgia d’urgències a l’Àrea de Salut Eivissa-Formentera i el procediment
d'adjudicació és el negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica pels motius que s'indiquen
en l'art. 168.2 de la LCSP. Segons l'informe justificatiu sobre l’exclusivitat tècnica de 2 de maig
de 2018 de la directora mèdica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, l’adjudicatari és l’únic
que pot prestar el servei de neurocirurgia a l'illa d’Eivissa.
L'objecte del contracte núm. 6 és pel servei de neteja de l'Hospital Son Llàtzer, l'Hospital Joan
March i els centres de salut i les unitats bàsiques del sector sanitari de Migjorn.
El contracte núm. 7 és un contracte derivat de la segona fase de l'Acord Marc del
subministrament d'energia elèctrica destinat a les àrees de salut i els sectors sanitaris del
Servei de Salut.
L'objecte del contracte núm. 8 és pel servei de disponibilitat total dels equips de l'àrea de
diagnòstic i tractament per imatge de l'Hospital Universitari de Son Espases i dels centres que
en depenen.
El contracte núm. 9 té per objecte el servei de neteja del sector sanitari de Llevant de Mallorca.
El contracte núm. 10 és pel servei de neteja, desratització i desinsectació de l'Hospital
Comarcal d'Inca i el sector sanitari de Tramuntana de Mallorca.
L'expedient núm. 12 correspon al servei de bugaderia de l'Hospital Son Llàtzer, l'Hospital Joan
March i el Sector Sanitari de Migjorn. El 29 de maig de 2017, el subdirector de l'Hospital Son
Llàtzer en proposa l'obertura, amb un termini d'execució de 36 mesos, un pressupost de 2.778
milers d'euros, IVA inclòs, i un VEC de 4.057 milers d'euros. L'òrgan de contractació dicta la
Resolució d'inici de l'expedient el 14 de juny de 2017 i, amb posterioritat, s'obtenen les
autoritzacions preceptives de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques i del Consell
de Govern.
El 13 de setembre de 2017, la IGCAIB emet un informe de fiscalització prèvia desfavorable,
amb suspensió del procediment, del qual deriva la constatació de la inadequació al mercat del
preu de licitació. Finalment, es desisteix de l'expedient i s'arxiva mitjançant la Resolució
motivada del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2017. En l'exercici 2018
s'adjudica el contracte corregit, amb un pressupost de licitació de 3.198 milers d'euros.
En els registres de contractes licitats que el Servei de Salut ha tramès a l'SCIB, l'expedient
núm. 12 figurava inclòs amb l'objecte «neteja», quan l'objecte correcte d'aquest contracte és
«bugaderia».
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
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.
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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).
No consta en l'expedient núm. 1 la comprovació del certificat de propietat intel·lectual, on
s'acrediti l'exclusivitat del Sistema d'Informació per l'Atenció al Pacient (ESIAP) a favor de
l'adjudicatari, a la data de la seva tramitació.
La resolució de l'òrgan de contractació de 22 de març de 2017 i l'Acord del Consell de Govern,
de 28 d'abril de 2017, en virtut dels quals s'inicia l'expedient núm. 3, estableixen com a valor
estimat del contracte l'import de 2.163 milers d'euros, el qual no inclou els 205 milers d'euros
corresponents a la possibilitat de modificació del contracte (art. 88 del TRLCSP).
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.48
La documentació relativa al requeriment previ a l'adjudicació, de l'expedient núm. 4, d'acord
amb el registre d'entrada del Departament de Contractació Administrativa, número d'entrada
302, es va aportar en data 25 de maig de 2018. 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).
Malgrat que el punt Y del PCAP, que regula l'expedient núm. 4, indiqui que no s'admeten les
notificacions electròniques, les notificacions que consten en l'expedient s'han realitzat
mitjançant correu electrònic.
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.
En l'expedient núm. 5, no consta entre la documentació aportada l'informe del director general
de Pressuposts i l'autorització de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, relatius a
la redistribució d'anualitats entre els exercicis 2018 i 2019, per un import de 90 milers d'euros.
En l'expedient núm. 6, l'elecció de la fórmula establerta per valorar les ofertes econòmiques no
consta justificada en l'expedient.

48

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut aporta un certificat en virtut del qual la recepció oficial a Correus és dins del termini.
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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.
La clàusula T del PCAP que regeix l'expedient núm. 6, relativa a modificacions del contracte, fa
referència a causes de modificació no previstes (establertes en l'art. 107 del TRLCSP), quan
hauria de fer referència a causes previstes (art. 106 del TRLCSP), que s'han de descriure amb
precisió.
La clàusula 16 del PPT de l'expedient núm. 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». Aquestes disposicions haurien de figurar al PCAP. D’altra banda,
l'única causa de resolució establerta en la lletra U del PCAP és l'incompliment de les condicions
especials d’execució de caràcter laboral establertes en la lletra M, sense considerar essencials
les clàusules del PPT i sense fer-hi referència. A més, determinades clàusules contingudes al
PPT no poden ser objectivament precisades en la seva totalitat. Per tant, en aquest aspecte es
produeix una incongruència significativa entre el PCAP i el PPT.
La duració del contracte de l'expedient núm. 6, que és de 3 anys amb la possibilitat de dues
pròrrogues anuals, no queda suficientment justificada.
La licitació de l'expedient núm. 6 s'estructura en dos lots. En relació amb el lot 1, que correspon
al servei de neteja dels hospitals Son Llàtzer i Joan March, es presenten 3 licitadors, les
propostes dels quals analitza i avalua l'òrgan de contractació. Tots renuncien al contracte per
diversos motius. Com a conseqüència d'aquest fet, el lot 1 es declara desert mitjançant la
Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2018. Un dels licitadors
basa la renúncia en l'incompliment de l'òrgan de contractació del termini màxim de dos mesos
establert en l'art. 161.4 del TRLCSP per adjudicar el contracte des de la data d'obertura de les
proposicions.
En relació amb el lot 2 de l'expedient núm. 6, no consta tramesa la informació prèvia a
l'adjudicació i, en particular, l'acreditació de la constitució de la garantia definitiva (punt 19 del
PCAP) i evidències de la capacitat, la representació i la solvència del licitador seleccionat (punt
20 del PCAP), d'acord amb el que s'especifica en la lletra F del quadre de característiques del
contracte inclòs en el PCAP.49
En l'expedient núm. 6, no consta tramès el certificat de la relació de la documentació rebuda
per a la licitació o l'absència de licitadors, expedit pel cap de l'oficina receptora (art. 80.5 del
RGLCAP).50
En l'expedient núm. 7, no consta la còpia de l'Acord del Consell de Govern pel qual s'exceptua
el compliment de les limitacions dels expedients pluriennals de l'art. 65 de la Llei 14/2014.
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.
No consta en l'expedient núm. 8 la documentació establerta en els punts Z (observacions
concretes del contracte), 4 (capacitat de contractar), 14.1 (documentació general sobre el
licitador) i 20 (documentació del licitador prèvia a l'adjudicació) del PCAP.51

49

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

50

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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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 proposicions i
l'adjudicació, d'acord amb el que estableix l'art. 161.2 del TRLCSP.
Segons la informació tramesa en relació amb l'expedient núm. 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 Resolució d'inici de l'expedient. D'altra banda,
la data de signatura de la memòria justificativa del preu del contracte és posterior al document
comptable «RU» de retenció del crèdit pel preu del contracte.52
En l'expedient núm. 10, no consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, fet que
incompleix el que s'estableix en l'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE, quan el seu objecte és la
neteja de l'Hospital d'Inca i el sector sanitari de Tramuntana, que inclou centres de salut i
diverses unitats bàsiques de salut.

Si bé el Servei de Salut ha aportat en la fase d’al·legacions diversos documents relatius als punts citats del PCAP, no ha requerit a
l’adjudicatari en la fase de requeriment previ els documents de conformitat DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) que
garanteixin la comptabilitat amb el DICOM 3.0.
51

En la fase d’al·legacions, el Servei de Salut ha tramès una memòria de 16 de gener de 2017, anterior a la data de la resolució d’inici,
justificativa de la necessitat del contracte, a la qual no fa menció expressa la memòria de 12 de juliol de 2017 que l'SCIB va fiscalitzar.
52
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4. Preu dels contractes
L’informe sobre l’adequació a preus de mercat de data 4 de setembre 2018, corresponent a
l'expedient núm. 4, fa referència a dos pressuposts que han facilitat dues empreses del sector.
No consta la còpia d'aquests documents en la informació tramesa.
El pressupost de licitació de l'expedient núm. 5 s'ha calculat d'acord amb els preus unitaris que
ha facilitat l'entitat que finalment va resultar adjudicatària i en funció de la previsió de demanda
dels distints serveis. El punt A.4 del PCAP detalla un desglossament de costos directes,
indirectes i salarials, sense que quedi acreditat en l'expedient la seva relació amb el pressupost
de licitació o amb els preus unitaris (art. 100 de la LCSP).
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.
5. Publicitat dels contractes
En relació amb l'expedient núm. 1, els imports relatius al VEC del contracte, que consten en
l'anunci d'adjudicació i en l'anunci de formalització del contracte, corresponen al pressupost
base de licitació sense incloure l'IVA, i no a l'import total sense IVA que es preveu pagar,
incloent-hi possibles modificacions i pròrrogues, que es defineix en l'art. 88 del TRLCSP.
Malgrat que els expedients núm. 3, 4 i 5 corresponguin a contractes subjectes a regulació
harmonitzada, no hi consta l’enviament per publicar la formalització del contracte en el DOUE
(art. 154 del TRLCSP).
En els expedients núm. 4 i 7 la comunicació de la formalització del contracte al Registre de
contractes s'ha fet fora del termini fixat en l'art. 20 del Decret 3/2016.
En relació amb l'expedient núm. 5, no consta la publicació en la PLACSP de la memòria
justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans, la justificació del procediment
utilitzat per adjudicar-lo, la resolució d'inici de l'expedient, el PCAP i el PPT, així com la
resolució d'aprovació de l'expedient. Tampoc consta publicada la pròrroga del contracte (art. 63
de la LCSP).
El pressupost base de licitació de l'expedient núm. 5 publicat en els diferents documents
publicats en la PLACSP és de 17.000 milers d'euros, quan l'import correcte del pressupost de
licitació és de 1.000 milers d'euros.
La publicació en la PLACSP de la resolució d'adjudicació i de la formalització del contracte de
l'expedient núm. 5 s'ha realitzat fora de termini (art. 151.1 i 154 de la LCSP).
En relació amb l'expedient núm. 8, que correspon a un contracte mixt de serveis, no consta
que s'hagin publicat en la PLACSP la memòria justificativa del contracte, ni l'informe
d'insuficiència de mitjans, en compliment de l'art. 63 de la LCSP.
En l'expedient núm. 8, la resolució d'adjudicació en la PLACSP s'ha publicat fora de termini i no
consta que s'hagi publicat la formalització del contracte (art. 151.1 i 154 de la LCSP).
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Les publicacions de l'adjudicació en el perfil de contractant dels expedients núm. 9 i 10 no
contenen totes les dades publicables que especifica l'art. 19 de la Llei 4/2011.
6. Selecció dels contractistes
Dels expedients s'han comprovat els requisits de capacitat dels licitadors i s'ha verificat que no
incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
En els expedients tramitats per procediment obert, consten les actes preceptives de la Mesa de
contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per ser
admesos i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de contractació
fa les propostes d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En l'expedient núm. 3, el certificat relatiu al compliment de les obligacions tributàries, aportat
amb la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, està caducat. La vigència dels
certificats és de sis mesos des de la data d'expedició (art. 16.3 del RD 1098/2001).
En la documentació aportada respecte a l'expedient núm. 5, no consta la documentació
general detallada en els punts a, e, g i h de l'apartat 14.1.1 del PCAP sobre documentació
general, ni el certificat relatiu a les obligacions tributàries amb la CAIB de l'apartat 18.3.1 del
PCAP.53
No queda justificat en l'expedient núm. 5 la forma en la qual s'ha dut a terme la negociació i hi
ha discrepàncies entre les dates que consten en l'informe de l'oferta tècnica i dels aspectes
objecte de negociació, i la resposta del licitador a la negociació, incomplint el punt 15.6 del
PCAP.
7. Formalització del contracte
En els expedients consta la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP, d'acord
amb la normativa vigent, així com la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En relació amb la documentació prèvia a l'adjudicació, no consta en l'expedient núm. 1 el
certificat del compliment de les obligacions amb l'AEAT (art. 151.2 del TRLCSP).
El contracte de l'expedient núm. 4 es formalitza l'1 d'octubre de 2018. D'acord amb el que
detalla el mateix contracte, i tal com s'acredita amb la documentació relativa a l'execució,
l'activitat s'inicia el dia 1 de desembre de 2018. Per tant, se supera el termini màxim de 15 dies
hàbils establert per a tramitacions d'urgència, sense que s'hagi justificat que el retard es degui
a causes alienes a l'Administració i al contractista (art. 112.2.c del TRLCSP).
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.54

53

En la fase d'al·legacions, l'entitat aporta la documentació relativa als subapartats a, e i g de l'apartat 14.1.1 del PCAP.

54

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En l'expedient núm. 7 no s'ha formalitzat el contracte (punt 47.4 del PCAP, art. 198.5 del
TRLCSP i punt 2 de la disposició transitòria primera de la LCSP).
8. Execució del contracte
En els expedients consten les factures que han emès els contractistes respectius.
En els expedients núm. 5, 6, 8, 9 i 10, no consta que l'òrgan de contractació hagi comprovat
que l'adjudicatari compleix les condicions especials d'execució definides 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.55
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).
El punt R del PCAP de l'expedient núm. 1 especifica que s'ha de realitzar un pagament
mensual prèvia presentació de la factura. Durant l'exercici 2019, les factures corresponents als
mesos de gener a agost s'han presentat entre els mesos d'octubre a desembre de 2019. No
consta en l'expedient la justificació de la demora en la presentació de les factures ni
d'actuacions envers el proveïdor a causa d'aquest retard.
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.56
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 2017.57
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).
El 26 % dels documents que acrediten la conformitat de les factures de l'expedient núm. 3,
corresponents als serveis prestats durant l'exercici 2018, superen el termini de 30 dies des de
la presentació de la factura. D'altra banda, el 21 % de les factures s'ha pagat fora de termini
(art. 216 del TRLCSP).
En relació amb l'expedient núm. 6, les factures corresponents als serveis prestats als mesos de
març a abril de 2019, per un import global de 231 milers d'euros, s'han pagat en un termini
superior als 60 dies.
No consta en l'expedient núm. 7 la documentació relativa a la verificació de l'execució de les
instal·lacions fotovoltaiques detallades en l'annex 3 i en el punt 5.2 del PCAP.

Pel que fa al contracte núm. 9, el Servei de Salut en la fase d’al·legacions ens aporta diversos documents relacionats amb el seguiment de
les condicions especials d’execució. Això no obstant, no aporten prova suficient en relació amb la incidència.
55

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut aporta l’acta de recepció de la prestació, així com els comprovants que acrediten la devolució
efectiva de la garantia.
56

57

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut aporta la justificació del pagament del subministrament adjudicat per un import de 71 milers
d’euros.
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D'acord amb el punt D del PCAP i el contracte de l'expedient núm. 8, el termini màxim
d'execució del projecte d'instal·lació del sistema de refrigeració és de 60 dies a comptar del dia
1 de desembre de 2018. La factura que ha emès l'adjudicatari relativa a aquesta instal·lació és
la núm. RE215 de 28 de desembre de 2019, per un import de 207 milers d'euros. No s'ha
complert el termini fixat en el contracte i el PCAP, sense que en l'expedient consti una
justificació de la demora en l'execució, ni evidències que s'hagin dut a terme actuacions envers
l'adjudicatari.
El 20 % de les factures de l'expedient núm. 8 s'ha pagat fora del termini màxim de 30 dies fixat
en l'art. 198 de la LCSP.
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.
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.58
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.

B.2

CONTRACTES MENORS

B.2.1 GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS DEL SERVEI DE SALUT DE LES
ILLES BALEARS (SC)
S'han examinat 5 contractes menors, per un import conjunt de 197 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2017- 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei de neteja en Serveis Centrals, diumenges i festius per la demolició
1 SC
2018
LCSP
dels falsos sostres
17/10/2018
2 SC
2018
LCSP
Subministrament, instal·lació i manteniment d'un software de gestió d'arbres
27/07/2018

58

IMPORT
18
18

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut informa que la concessionària ha presentat un recurs econòmic administratiu, en relació amb el
qual encara no s'ha dictat la sentència.
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NÚM.

3 SC
4 SC
5 SC

SERVEI DE SALUT 2017- 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
genealògics per a documentació clínica de casos de càncer familiar i
hereditari
Servei d'accés online a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut
de les Illes Balears a revistes electròniques incloses en la plataforma
2018
TRLCSP
d'informació científica Ovidsp
06/03/2018
Servei d'accés online a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut
de les Illes Balears a revistes electròniques incloses en la plataforma
2017
TRLCSP
d'informació científica Ovidsp
s.d.
Servei d'accés online a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut
de les Illes Balears a revistes electròniques incloses en la plataforma
2017
TRLCSP
d'informació científica ScienceDirect
s.d.

IMPORT

62
61
38

Pel que fa als contractes núm. 3, 4 i 5, l'art. 20 del TRLCSP especifica que tenen la
consideració de contractes privats la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de
dades; així mateix i d'acord amb la disposició addicional novena del TRLCSP, la subscripció a
revistes, altres publicacions i la contractació de la informació continguda en bases de dades
especialitzades, sigui quin sigui el seu import, es pot efectuar, d'acord amb les normes
establertes per als contractes menors.
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En tots els expedients, la diligència de compliment del contracte per fer constar que ha estat
executat satisfactòriament (Instrucció 1/2010) té data de 28 de gener de 2021, per tant,
extemporània als contractes analitzats. Inicialment, no constaven en l'expedient, i s'han
elaborat i s'hi ha inclòs quan l'SCIB en va comunicar les mancances.
En els expedients núm. 3, 4 i 5 no consta la resolució de l'òrgan de contractació per la qual
s'aprova la despesa.59
En l'expedient núm. 1 no consta l'autorització per imputar la despesa a exercicis futurs.
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. I, pel que fa als expedients núm. 4 i 5, no
figuren publicats ni en la Plataforma de contractació de la CAIB ni en la PLACSP.
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.
En els expedients núm. 4 i 5, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP. En l'expedient núm. 1, el pagament d'una de les tres factures de
l'expedient s'ha realitzat fora del termini establert en l'article 198.4 de la LCSP.

B.2.2 GERÈNCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (HUSE)
S'han examinat 9 contractes menors, per un import conjunt de 228 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

59

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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SERVEI DE SALUT 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei de manteniment de la marca Konica d'equips multifunció de
1 HUSE
2017
TRLCSP
l'Hospital Universitari Son Espases
17/11/2017
22
Servei de reparacions d'obra de paleta del Sector Ponent, a excepció de
2 HUSE
2017
TRLCSP
l'Hospital Universitari Son Espases
09/10/2017
22
Servei per a la realització del test genòmic de càncer de mama Oncotype
3 HUSE
2017
TRLCSP
DX per a l'Hospital Universitari Son Espases
18/08/2017
18
4 HUSE
2017
TRLCSP
Reparacions de pintura en edificis del sector Ponent
05/07/2017
22
Servei de contractació externa de codificació externa d'episodis materns
5 HUSE
2017
TRLCSP
de l'Hospital Universitari Son Espases
06/07/2017
22
Servei de manteniment de les impressores Konica del Hospital
6 HUSE
2017
TRLCSP
Universitari Son Espases
22/06/2017
22
Servei de calibratge i certificació dels equips del Sector Ponent per
7 HUSE
2017
TRLCSP
donant compliment a les normes d'acreditació
10/03/2017
22
Petites obres i instal·lacions no incloses en el contracte de concessió de
8 HUSE
2018
TRLCSP
l'Hospital Universitari Son Espases
06/03/2018
60
Anàlisi de mostres ambientals del Laboratori de Microbiologia de
9 HUSE
2018
LCSP
l'Hospital Universitari Son Espases.
26/10/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 8, no queden prou justificats l'objecte i les necessitats que s'han de satisfer
amb l'execució del contracte. D'altra banda, l'informe que justifica la necessitat estableix un
pressupost de 49.999 euros (sense IVA), això no obstant en l'expedient no hi ha cap prova de
com s'ha calculat aquest import. No consta cap pressupost en l'expedient. 60
En els expedients núm. 4, 5, 7 i 8 la comunicació dels contractes a la JCCA s'ha fet fora del
termini establert en l'art. 20.2 del Decret 3/2016. I, pel que fa a l'expedient núm. 4, s'ha publicat
en la PLACSP fora del termini legal.61
En les factures no electròniques dels expedients núm. 1, 2, 4, 6 i 7, encara que hi figura el
segell del registre d'entrada a l'Hospital, no hi consta la signatura del funcionari que les rep
(article 72 del RGLCAP).62
En els expedients núm. 3 i 9, els informes de conformitat amb la valoració no tenen data
(Instrucció 3/2006).63
En l'expedient núm. 5, la factura de 27 d'octubre de 2017 no indica quin és el termini dels
serveis facturats i, a més, la data és posterior a la finalització del termini d'execució del
contracte (30 de setembre de 2017), per la qual cosa no és possible concloure sobre el
compliment del termini d'execució del contracte.
En l'expedient núm. 8, els conceptes que surten en les factures no queden prou definits.
D'acord amb l'objecte del contracte i dels conceptes indicats en les factures, no és possible
concloure si les factures són activables i, en conseqüència, si s'han imputat correctament al
60

En la fase d'al·legacions, l'HUSE ha tramès els pressuposts associats a cada una de les factures, però duen dates posteriors als documents
inicials del contracte.
61

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

62

Deficiència esmenada en la fase d'al·legacions.

63

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut ha aportat els informes corresponents de conformitat incorporant la data sobre la base de la
informació que figura en la consola de factures.
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capítol 6. En aquest mateix expedient, no consta l'informe de comprovació que indiqui les
dades de la realització de la prestació, d'acord amb el punt 2.c de la Instrucció 1/2010 de la
Intervenció general.64
En els expedients núm. 4, 5 i 6, les factures s'han pagat fora del termini fixat en l'article 216.4
del TRLCSP, i en els expedients núm. 1, 2, 7 i 8 se n'hi ha pagat una part.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9, les diligències de compliment dels contractes per
fer constar que han estat executats satisfactòriament tenen data de gener de 2021. Inicialment,
no constaven inicialment en els expedients, i s'han elaborat i s'hi ha inclòs quan l'SCIB en va
comunicar les mancances.
Pel que fa als expedients núm. 1, 2, 4, 5 i 6, 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 previst en l'art. 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010).
En conseqüència, el procediment utilitzat no ha estat el correcte.

B.2.3 GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA (ASEF)
S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 100 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei de coordinació de seguretat i salut de les obres i suport tècnic de
1 ASEF
2018
TRLCSP
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
22/01/2018
22
Servei de manteniment de fotocopiadores i faxos Canon de l'Àrea de
2 ASEF
2018
LCSP
Salut d'Eivissa i Formentera
14/12/2018
18
Servei d'assistència quirúrgica d'emergència per a pacients pel
3 ASEF
2018
LCSP
tancament dels quiròfans de l'Hospital Can Misses
16/08/2018
60

Pel que fa a l'expedient núm. 3, és un contracte que té caràcter d'emergència, ja que és per
prestar assistència quirúrgica als pacients de l'Hospital Can Misses durant el temps que varen
estar tancats els quiròfans pels problemes sorgits arran d'un focus de mosques, del 6 de juny a
l'1 de juliol de 2018. S’ha pogut comprovar, observant les factures emeses, aquesta
circumstància i que es varen produir en aquest termini en què el quiròfan no era operatiu, cosa
que justifica el caràcter d’emergència del contracte. A més, consta en l’informe de necessitat
del contracte de data 14 d’agost, i també, encara que sigui amb posterioritat, l’autorització i la
disposició de la despesa, que també consta amb data 16 d’agost de 2018.
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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 i, en l'expedient núm. 3, 16 de les 17 factures s'hi ha pagat. D'altra banda, en
l'expedient núm. 2, 8 dels 11 informes de conformitat de les factures no tenen data, per la qual

64

En la fase d'al·legacions, el Servei de Salut ha aportat les ordres de treball i els pressupost corresponents que han permès identificar els
conceptes activats. A més, ha tramès l'informe corresponent de comprovació.
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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.
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.

B.2.4 GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA (GAP MALLORCA)
S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 138 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM.
EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1 GAP
Petites reparacions d'obra en els Centres de Salut d'Atenció
MALLORCA
2018
TRLCSP
Primària de Mallorca
02/02/2018
60
2 GAP
Obres per al canvi de finestrals i vidrieres en el Centre de
MALLORCA
2018
TRLCSP
Salut del Rafal Nou
08/03/2018
60
3 GAP
Revisions dels sistemes d'extinció i detecció d'incendis i
MALLORCA
2018
LCSP
l'esmena de deficiències.
01/10/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
L'expedient núm. 2 també s'ha tramitat com a obra, quan es tracta d'un subministrament. Per
això, en ambdós expedients s'ha ultrapassat el preu màxim d'adjudicació de 18.000 euros
(sense IVA) corresponent als contractes de serveis i subministraments, i s'haurien d'haver
tramitat com a contractes ordinaris.
En l'expedient núm. 2, l'import de la licitació no es correspon amb cap dels pressuposts dels
quatre licitadors que varen presentar ofertes.
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, la despesa s'ha imputat al capítol 2, quan es tracta d'una inversió que
hauria d'anar al capítol 6.
Els informes de conformitat amb la valoració i en la recepció de l'obra o servei dels expedients
núm. 2 i 3 i una part dels mateixos informes de conformitat l'expedient núm. 1 no tenen data. A
més, en 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 i en l'expedient núm.
3 no s'ha pogut verificar el pagament efectiu de totes les factures. Per això, l'SCIB no pot saber
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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. 3.65
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.

B.2.5 GERÈNCIA DE L'HOSPITAL SON LLÀTZER (HSLL)
S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 44 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM.
1 HSLL
2 HSLL

SERVEI DE SALUT 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. HOSPITAL SON LLÀTZER
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
2017
TRLCSP
Servei de reparació d'òptica
10/02/2017
2017
TRLCSP
Servei de manteniment de motors quirúrgics Synthes
08/02/2017

IMPORT
22
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Respecte dels expedients núm. 1 i 2 consta que s'han publicat en la Plataforma de contractació
de la CAIB i hi figura que la data d'aprovació, de formalització i d'inici del contracte és l'1 de
gener de 2017 quan, segons les resolucions d'aprovació dels expedients i d'autorització i
disposició de la despesa, són del 10 i 8 de febrer de 2017, respectivament.
En els expedients núm. 1 i 2 l'import del contracte menor és de 18.000 euros més IVA, per la
qual cosa se supera el límit que estableix l'article 138.3 del TRLCSP per tramitar els contractes
menors.
En l'expedient núm. 1, les factures s'han pagat fora del termini establert en l'article 216.4 del
TRLCSP. En l'expedient núm. 2, 8 de les 10 factures s'hi han pagat.
En cap dels expedients no consta l'informe o la diligència de compliment del contracte
(Instrucció 1/2010).

B.2.6 GERÈNCIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR (HMAN)
S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 80 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2017- 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA HOSPITAL DE MANACOR
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
1 HMAN
2017
TRLCSP
Subministrament de llits hospitalaris per l'Hospital de Manacor
12/12/2017
Obra d'adequació dels espais de la zona de preparació citostàtics i
2 HMAN
2017
TRLCSP
nutrició parenteral a Farmàcia
22/06/2017

65

IMPORT
22

En la fase d'al·legacions, la GAPM ha aportat la consulta al sistema informàtic SAP dels documents de pagament de l'expedient núm. 3.

134

58

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, no queden justificats els motius pels quals s'ha seleccionat l'oferta amb
el pressupost més alt.66
En l'expedient núm. 1 no consta la publicació del contracte ni a la Plataforma de la CAIB ni a la
PLACSP. 67
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 saber si la factura s'ha pagat en termini fixat en l'article
216.4 del TRLCSP.68
En l'expedient núm. 2, la factura s'ha pagat fora del termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

B.2.7 GERÈNCIA 061 (061)
S'ha examinat un contracte menor, per un import 20 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM. EXERCICI
1 061

2018

SERVEI DE SALUT 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTE MENOR EXAMINAT. GERÈNCIA 061
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei de menús diaris per al personal del Centre de Coordinació d'Urgències
TRLCSP
061 de les Illes Balears i personal assistencial situat a Son Dureta, Palma.
25/01/2018

IMPORT
20

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient no consta cap pressupost i no queda justificat com s'ha calculat el preu del
contracte.69
La publicació de l'adjudicació en la PLACSP s'ha fet fora del termini establert en l'art. 20.2 del
Decret 3/2016.
Durant els exercicis 2016-2018, el Servei de Salut ha tramitat contractes amb objectes
coincidents. 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 previst en l'art. 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010).
En conseqüència, el procediment utilitzat no ha estat el correcte.

B.3

RECOMANACIONS

Formalitzar un registre dels contractes que es tramiten i enviar la informació sobre
contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, de forma correcta i acurada, i amb

66

En la fase d'al·legacions, l'Hospital de Manacor ha tramès l'informe del cap de Servei de Manteniment en el qual s'argumenta sobre
l'adjudicació del contracte.
67

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

En la fase d’al·legacions, l’Hospital de Manacor ha informat l'SCIB que l’informe de conformitat de la factura no existeix perquè es tracta
d’una factura de logística i l’acreditació de la conformitat de les factures de logística ve donada pel circuit logístic i les firmes del document en el
qual es relaciona la factura de referència donen conformitat a tot el procediment.
68

69

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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la informació adequada de totes les característiques dels contractes inclosos per cada
exercici.
Publicar prèviament la informació necessària per donar a conèixer, pel que fa als
contractes d'obres, subministraments i serveis que l'òrgan de contractació tingui previst
adjudicar en els dotze mesos següents. Aquesta publicació d'informació prèvia, que no
consta que s'hagi fet i que indica l'article 134 de la LCSP, possibilitaria una reducció
significativa dels terminis establerts perquè els licitadors presentin les proposicions.
Adjuntar a l'expedient els càlculs realitzats o, si escau, les constatacions del preu de les
diverses empreses del sector utilitzades per determinar el preu de licitació, i justificar i
raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Dividir el contracte en lots sempre que la configuració del servei ho permeti. Si no és
possible, justificar en l’expedient de manera precisa i suficient la no-conveniència
d’establir-ne.
En relació amb les fórmules d’avaluació objectiva de les proposicions econòmiques, no
haurien de desincentivar les baixes significatives.
Detallar adequadament en els PCAP els criteris no avaluables mitjançant fórmula, a fi
que no sigui necessari recórrer a criteris més detallats en el moment de l'avaluació i
incloure en els expedients de forma clara la justificació dels criteris que s'han de tenir en
consideració per adjudicar els contractes.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l’objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d’aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l’objecte del contracte.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per a
l'adjudicació dels contractes.
Descriure amb precisió les causes de modificació del contracte, sense fer referències
genèriques a causes de modificació no previstes legalment permeses en qualsevol
contracte.
Establir mecanismes per comprovar la publicació a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic i en el DOUE, si escau, de tota la documentació requerida per la normativa
de contractació i revisar els imports publicats amb la finalitat d’evitar errors materials.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats, i en els terminis corresponents.
Dur a terme de manera efectiva i sistemàtica el seguiment del compliment de
l’adjudicatari respecte de les condicions especials i, particularment, de les que s’hagin
definit com a essencials en el PCAP.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP i l’article 198 de la LCSP.
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C.

CONTRACTES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels expedients seleccionats a la
mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.

C.1

CONTRACTES ORDINARIS

S'han examinat dos expedients de contractació, per un import total adjudicat de 307 milers
d'euros (IVA inclòs), als quals és aplicable la LCSP a un i el TRLCSP, a l'altre. El seu
desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI

1

2018

2

2018

ATIB 2017-2018. EXPEDIENTS EXAMINATS. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
OBJECTE DEL
IMPORT
IMPORT
%
APLICABLE
CONTRACTE
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Servei de millora i
perfeccionament del
sistema de gestió
informàtica de l'ATIB
Obert amb
1, 2, 3, 4, 6 i 8
LCSP
(MARES) per a 2019
163
150 8,27%
Ordinària
criteris diversos
Subministrament de
cartrons pel joc del
Negociat sense
4, 6 i 8
TRLCSP
bingo exercici 2018
157
157 0,00%
Ordinària
publicitat

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ATIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent aprova cadascuna de les fases dels dos expedients de contractació de
forma correcta i la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) aprova i adjudica
els contractes. En els dos expedients consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació,
que aprova la despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
La pressupostació del contracte de l'expedient núm. 1 no s'adequa, en la darrera mensualitat,
al moment en què l'obligació és exigible, si no al moment en què es produeix la prestació del
contractista (Instrucció 2/2017 de la Intervenció General). Per tant, aquest contracte s'hauria
d'haver registrat com un expedient pluriennal amb 11 mensualitats a l'any 2019 i una
mensualitat a l'exercici 2020.
2. Definició de l'objecte del contracte
En l'expedient núm. 1 consta la memòria relativa a la necessitat de contractar el servei, la
conveniència d'efectuar el contracte i la finalitat pública que s'ha de satisfer, i també a la
descripció del seu objecte. Pel que fa a l'expedient núm. 2 també consta la memòria relativa a
la necessitat de contractar el subministrament.
137

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

Això no obstant, el PPT de l'expedient núm. 1 dona poca informació i l'objecte del contracte
s'explica de forma genèrica: l'entorn tecnològic no es detalla amb concreció, no s'anomena el
sistema MARES (Sistema de modernització administrativa de recursos econòmics) ni les
funcionalitats de l'aplicació. Tots aquests aspectes poden limitar la concurrència dels possibles
licitadors.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 1 és objecte de tramitació ordinària i ha estat adjudicat mitjançant un
procediment obert.
En la memòria relativa a la necessitat de contractar el servei, de 4 d'octubre de 2018, hi
consten els criteris d'adjudicació, la puntuació i la forma de valoració que s'han seleccionat per
al procediment d'adjudicació, però no se'n justifica l'elecció (art.116.4.c de la LCSP).
El PCAP de l'expedient núm. 1 no defineix suficientment un dels criteris d'adjudicació avaluable
mitjançant judici de valor: criteri d'adjudicació 3.2 «qualitat de l'equip humà incorporat». No es
concreta com ha de ser el perfil del personal perquè pugui afectar de manera significativa la
millor execució. Es diu que s'avalua «especialment l'existència de perfils de suport in situ», però
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 l'import mínim de l'assegurança com a
mitjà d'acreditació de la solvència, però no els riscos que ha de cobrir ni la data de vigència (art.
67.7 del RGLCAP).
En el PPT de l'expedient núm. 1, l'objecte del contracte s'expressa de forma genèrica i dona
poca informació sobre els serveis que s'han de dur a terme. A més, en l'apartat de «l'entorn
tecnològic i d'explotació» de l'ATIB l'objecte no consta detallat de forma. Tampoc consten
detallats els requisits mínims dels perfils dels professionals (titulacions, experiència, formació),
de forma que això dificulta la valoració posterior de les millores que presentin els licitadors. Tots
aquests aspectes suposen una limitació a la concurrència d'empreses que desconeixen l'entorn
tecnològic de l'ATIB.
L'apartat 8 del PPT de l'expedient núm. 1, «estructura normalitzada d'ofertes», inclou un capítol
anomenat «el licitador», que inclou només dos punts: un de capacitat tècnica i un altre
d'experiència. Aquest capítol no hauria de ser al PPT, atès que són criteris per acreditar la
solvència tècnica del licitador que ja consten al PCAP.
L'expedient núm. 2 s'ha tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, atès que
de conformitat amb l'article 33 de l'Ordre de 9 de gener de 1979 per la qual s'aprova el
Reglament del joc del bingo, aquest només es pot practicar amb cartrons oficials que expedeixi
el Ministeri d'Economia i Hisenda, i és la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, organisme
dependent d'aquest Ministeri, l'encarregada de confeccionar els cartrons (art. 170.d del
TRLCSP).
4. Preu dels contracte
En l'expedient núm. 1 consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i la memòria
relativa a la necessitat justifica que el preu del contracte és adequat al de mercat.
Això no obstant, en l'expedient núm. 1 aquesta memòria no inclou, i, per tant, no consta
justificat en l'expedient, el detall dels imports dels costs directes (costs salarials), així com els
conceptes que integren els costs indirectes i els seus imports. Per tant, no s'indiquen tots els
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conceptes que integren el valor estimat ni es detalla quins són els costs laborals (art.116.4.d de
la LCSP).
A més, el PPT de l'expedient núm. 1 no inclou les unitats en què es descompon el pressupost,
és a dir, no s'hi ha inclòs el preu per hora de cada prestació de servei i com s'ha arribat en
aquest càlcul (art. 68 del RGLCAP).
D'altra banda, en aquest mateix expedient el detall de costos per determinar el pressupost del
PCAP no són correctes, atès que la suma del detall no dona el pressupost base de licitació;
això no obstant, els imports correctes consten en la memòria justificativa.
En l'expedient núm. 2 consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i la memòria
relativa a la necessitat justifica el preu del contracte. 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).
5. Publicitat del contracte
Pel que fa a l'expedient núm. 1 s'ha publicat l'anunci de licitació en la PLACSP, així com els
plecs, la formalització i tota la informació que estableix l'article 63 de la LCSP.
La licitació de l'expedient núm. 2 no ha estat publicada, atès que el contracte ha estat tramitat
mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Una empresa ha estat convidada a
participar-hi i hi ha presentat una proposició.
6. Selecció dels contractistes
No consta en l'expedient núm. 1 el certificat amb la relació de la documentació rebuda per a la
licitació o l'absència de licitadors, expedit pel cap de l'oficina receptora (art. 80.5 del RGLCAP).
La proposta tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor (sobre 3) de
l'expedient núm. 1 no conté les tasques crítiques que es demanen al capítol 3 de la «descripció
de la solució tècnica ofertada» del PPT i que segons el PCAP es valoren al punt 3.1 de qualitat
de la solució tècnica i funcional dels sistema proposat.
La proposta tècnica (sobre 3) de l'adjudicatari de l'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 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, que es
demana en l'apartat de «l'entorn tecnològic i d'explotació» del PPT. Només es menciona
l'aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, encara vigent a la data de realització de l'oferta.
En l'expedient núm. 1, l'informe tècnic de la cap de secció de l'Àrea de Sistemes, Tecnologies
de la Informació i Comunicacions de 12 de novembre de 2018 es refereix al criteri de qualitat
(que es divideix en 3 punts). En general, es descriu en cada punt l'oferta de l'empresa
licitadora, però no es justifica ni es detalla amb exactitud la valoració dels punts. En concret, en
el punt de «qualitat de l'equip humà incorporat» només es detallen els recursos que ha ofert
l'empresa licitadora, es diu que en l'oferta es detalla el CV i que es proposa un suport in-situ
d'un expert desplaçat a les dependències de l'ATIB, com a mínim, dos dies a la setmana i un
servei de línia permanent. El criteri es valora en 6 punts (de 10), però no es concreta per què
se li dona aquesta puntuació i en què afecta aquest equip humà en una millor execució de la
prestació.
No consta en l'expedient núm. 1 la consulta al Registre Oficial de Licitadors de l'Estat de
l'òrgan de contractació a efectes de comprovar la personalitat i la capacitat d'obrar del licitador,
139

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2017-2018

així com la solvència econòmica i financera que té, encara que, d'acord amb l'expedient, tenia
l'autorització del licitador per fer-ho.
En l'expedient núm. 2 no consta el justificant de recepció de la invitació de l'empresa convidada
a participar en el procediment de negociació. En el mateix expedient 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 fiança es presenta el 16 de novembre i, per tant,
fora del termini dels 10 hàbils establerts (art. 151.2 del TRLCSP). Per contra, segons la
proposta i la resolució d'adjudicació consta que el justificant de recepció del requeriment és de
2 de novembre, encara que no en consta un còpia en l'expedient.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat, en els dos
expedients, d'acord amb la normativa vigent.
8. Execució del contracte
No consta en l'expedient núm. 1 la justificació d'haver realitzat comprovacions al contractista
sobre les condicions especials d'execució.
Totes les factures de l'expedient núm. 2 i una factura de l'expedient núm. 1 s'han pagat fora
del termini de 30 dies des de la conformitat del subministrament (art. 216.4 del TRLCSP).
No consta en l'expedient núm. 2 la Resolució sobre la devolució de la fiança i el document
justificatiu de devolució.70

C.2

CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 74 milers d'euros, les dades
dels quals es presenten a continuació:
ATIB 2017 I 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
1
2017
TRLCSP
Obres de la nova seu d'Eivissa
14/11/2017
38
2
2017
TRLCSP
Subministrament de cadires de treball pels serveis centrals de l'ATIB
22/11/2017
20
3
2018
LCSP
Servei de seguretat de les oficines del carrer Aragó i Troncoso de Palma
20/03/2018
18

El contractista de l'expedient núm. 3 va subscriure el contracte menor just després d'haver
finalitzat l'execució d'un contracte ordinari i una pròrroga, pel mateix concepte, pel període de
l'1 d'abril al 20 de maig de 2018, mentre es tramitava un nou procediment ordinari.
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm. 1 i 2 no es compleix el termini d'un mes establert entre la formalització
del contracte i la comunicació al Registre de Contractes i la publicació corresponent en la
PLCASP, el 25 de gener de 2018 (art. 20.2 del Decret 3/2016).
La partida pressupostària en la qual s'ha imputat la despesa de l'expedient núm. 2 no és
correcta, atès que s'ha imputat com a despesa del capítol 2 (despesa corrent) i és mobiliari
inventariable que s'hauria de registrar al capítol 6.
70

En la fase d'al·legacions, l'ATIB aporta la Resolució sobre la devolució de la fiança.
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Les factures dels expedients núm. 1 i 2 no s'han pagat en el termini fixat en l'article 216.4 del
TRLCSP.

C.3

RECOMANACIONS

Formalitzar un registre dels contractes que es tramiten i enviar la informació sobre
contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, de forma correcta i acurada, i amb
la informació adequada de totes les característiques dels contractes inclosos per cada
exercici.
Incloure en els expedients de forma clara la justificació dels criteris que s'han de tenir en
consideració per adjudicar els contractes.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Realitzar les comunicacions al Registre de contractes dels contractes formalitzats en els
terminis corresponents.
Dur a terme de manera efectiva i sistemàtica el seguiment del compliment de
l’adjudicatari respecte de les condicions especials i, particularment, de les que s’hagin
definit com a essencials en el PCAP.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.
D.1

CONTRACTES DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE
LA CAIB
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE

a. CONTRACTACIÓ

En l'annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI) durant els exercicis 2017-2018, detallats per concepte, per objecte
i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat 2 contractes menors, per un import conjunt de 50 milers d'euros, la relació dels
quals es presenta a continuació:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
Modificació del projecte executiu d'un edifici d'habitatges dotacional per a
gent gran, centre d'estades diürnes i altres locals socials an es Molinar
1
2018
TRLCSP
(Palma)
22/02/2018
32
Servei d'assistència en el cobrament de les fiances dels arrendaments de
2
2018
LCSP
finques urbanes
09/04/2018
18
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Respecte del contracte núm. 1, encara que se n'ha informat l'SCIB com un contracte menor, és
un contracte ordinari, per la qual cosa no ha estat fiscalitzat.
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents en l'expedient
núm. 2:
La data de l'informe justificatiu de la necessitat de la contractació, 25 d'abril de 2018, és
posterior a la resolució d'aprovació del contracte, 9 d'abril de 2018.
En l'expedient no consta la comunicació al Registre de contractes, ni tampoc figura publicat ni
en la Plataforma de la CAIB ni en la PLACSP.
No consta la documentació relativa a l'execució del contracte: còpia de les factures, informes
de conformitat i justificació dels pagaments corresponents.

D.2

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)

a. CONTRACTACIÓ

En l'annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat el lot número 2 d'un expedient de contractació sobre el «servei per dur a terme
el tractament d'aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de
sanejament i depuració de l'ABAQUA, dividit en 11 lots», amb un import total de licitació amb
l'IVA inclòs de 83.848 milers d'euros i un import total d'adjudicació amb l'IVA inclòs de 72.584
milers d'euros. Pel que fa al lot número 2, es va adjudicar per un import de 8.099 milers d'euros.
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. ABAQUA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
OBJECTE DEL
IMPORT
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA
APLICABLE
Servei per dur a terme
el tractament d'aigües
residuals i el
Llei 31/2007 i manteniment i
Obert criteris
1
2017
9.817
17,5%
Ordinària
3, 4, 5, 6 i 8
TRLCSP
conservació de les
8.099
múltiples
instal·lacions de
sanejament i depuració
(lot 2)

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:

CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
D'acord amb el PCAP de l'expedient, la contractació d'aquest servei es regeix per la Llei
31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua,
l’energia, els transports i els serveis postals, així com per les eventuals remissions al TRLCSP.
Aquestes normes s'interpreten de conformitat amb les disposicions de les Directives
2014/25/UE i 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, en tot allò que
tingui efecte directe. El contracte es defineix com de serveis de caràcter privat, d'acord amb
l'art. 2 de la Llei 31/2007.
L’ABAQUA té la consideració de poder adjudicador, a l’efecte de l’àmbit d’aplicació subjectiva
del TRLCSP.
El 22 de desembre de 2016, el Consell d'Administració de l'ABAQUA va aprovar l'inici de
l'expedient de contractació del «servei per dur a terme el tractament d'aigües residuals i el
manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració» dividit en 11 lots (7
lots són per a la illa de Mallorca, 2 per a Menorca i 2 per a Eivissa), amb un pressupost màxim
total de 83.848 milers d'euros, amb l'IVA inclòs, i amb un termini d'execució de 6 anys
prorrogable en un termini màxim de 3 anys més. El lot número 2 fiscalitzat correspon a la zona
Mallorca 2.
El 28 de juny de 2019, es formalitza una modificació del contracte, la qual suposa unes millores
en l'optimització del servei que no impliquen una variació en el preu del contracte.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és el servei per dur a terme el tractament d'aigües residuals i el
manteniment i la conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient, la despesa del qual autoritza el Consell de Govern de la CAIB de 7 d'abril de
2017, consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació (Consell d'Administració de
l'entitat) que aprova la despesa, el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment
d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació.
L'expedient fiscalitzat mostra les deficiències següents:
-No hi consta l'informe jurídic sobre el PCAP.
-No hi consta cap justificació de l'elecció dels criteris ni de la seva ponderació.
-No s'hi justifica que el termini d'execució hagi de ser de sis anys, prorrogable fins a un màxim
de tres anys més.
-No hi consta justificada la fórmula de valoració objectiva de les ofertes econòmiques que
estableix el PCAP.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta un informe per justificar que el preu de contracte és adequat al de mercat.
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Això no obstant, l'informe que consta en l'expedient es limita a declarar que els preus
considerats són adequats sobre la base de preus acordats en contractes anteriors i
d'informació facilitada per diverses empreses. No s'aporta cap detall dels càlculs fets ni de la
informació externa que s'hi ha utilitzat específicament.
5. Publicitat dels contractes
S'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant, en el BOIB, en el BOE i en el
DOUE.
El valor estimat del contracte total dels 11 lots s'indica correctament en les publicacions
preceptives. Això no obstant, el valor estimat del contracte de cada un dels lots no es consigna
de manera coherent, donat que s'ha publicat el valor sense IVA de cada lot, sense incloure-hi
les pròrrogues ni les possibles modificacions de fins al 10 %.
No consta en l'expedient la publicació de la modificació del contracte en el DOUE.
En l'expedient no consta que l'adjudicatari hagi pagat les despeses de publicitat.
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
No consta en l'expedient el contingut del sobre 1, de documentació general, de l'adjudicatari.
7. Formalització del contracte
S'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta al PCAP d'acord amb la
normativa vigent. El contracte es va formalitzar el 28 de novembre de 2017.
8. Execució del contracte
L'entitat no ha tramès a l'SCIB la documentació relativa a l'execució del contracte; per tant, no
ha tramès còpies de les factures ni documentació relativa a la seva conformitat i els pagaments
corresponents. En conseqüència, l'SCIB no té cap evidència de si l'òrgan de contractació ha
pogut verificar que l'adjudicatari compleix les condicions especials d'execució.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 119 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1
2017
2
2017
3

2018

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
TRLCSP
Obra-reparació de fuga i millores en BYPASS de Peguera
24/01/2017
TRLCSP
Obra-reparació impulsió Xinxó a Sant Josep de sa Talaia
15/12/2017
Obra-reparació de l'emissari submarí de l'EDAR Maó-es Castell
LCSP
(Menorca)
30/7/2018

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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L'expedient núm.1 és un contracte menor d'obra tramitat de forma urgent amb una durada de
sis setmanes des de la data d'adjudicació, que va ser el 24 de gener de 2017. L'acta de
recepció de les obres és de 27 de novembre de 2017. No consta en l'expedient la justificació
del retard en l'execució de les obres.
La comunicació al Registre de contractes de l'expedient núm. 1 s'ha realitzat fora de termini
(art. 20.2 del Decret 3/2016).
En l'expedient núm.1 no consta la documentació següent:
−

La motivació de la declaració d'urgència, d'acord amb l'article 17 de les Instruccions
internes de contractació respecte dels contractes no subjectes a regulació
harmonitzada de l'ABAQUA, que el Consell d'Administració va aprovar en la sessió de
27 de febrer de 2014.

−

L'autorització de la persona titular de la conselleria d'adscripció de l'entitat, en tractar-se
d'un expedient del qual es poden derivar obligacions econòmiques per a l'entitat
superiors a 50 milers d'euros (art. 15.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol).

L'objecte del contracte de l'expedient núm. 2 és una obra per reparar una avaria a l'EDAR de la
punta d'en Xinxó de Sant Josep de sa Talaia. S'han localitzat onze contractes menors, durant
els exercicis 2016, 2017 i 2018, amb l'empresa Cadagua, SA, per un import total de 362 milers
d'euros, i amb objectes de contractació relatius a serveis de manteniment i reparacions de
l'EDAR de la punta d'en Xinxó. Com que es tracta d'una despesa recurrent al llarg de diferents
exercicis, el contracte menor no és apte per atendre les necessitats de caràcter recurrent,
periòdic o permanent, sinó per satisfer necessitats de caràcter puntual. D'altra banda, s'han de
planificar les actuacions que s'han de dur a terme, ja que es tracta d'una prestació
perfectament definida, les característiques essencials de la qual no varien. Per tant, l'SCIB
conclou que hi ha indicis de fraccionament en la contractació.
L'article 12 de les Instruccions de contractació de l'entitat disposa que l'expedient s'ha d'iniciar
amb una proposta de contractació, amb una petició raoanada que justifiqui la necessitat i les
característiques del contracte, així com el seu valor estimat, que han de signar el tècnic
competent i el cap d'àrea que proposen la contractació. D'acord amb la documentació que
l'entitat ha aportat en relació amb l'expedient núm. 2, el tècnic supervisor no ha signat la
proposta dels serveis tècnics ni el director gerent (l'òrgan de contractació), l'autorització de la
despesa.
En els expedients núm. 1 i 2, no consten la documentació justificativa del pagament i la
comptabilització de les factures relatives a l'objecte del contracte.
En l'expedient núm. 3, l'SCIB no ha pogut verificar el pagament efectiu de la factura, per la qual
cosa no ha pogut comprovar que s'hagi complert el termini establerts en l'article 198.4 de la
LCSP.

D.3

AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS (ATB)

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS
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S'ha examinat un expedient de contractació que es va adjudicar per un import de 1.220 milers
d'euros, corresponent al servei de construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge,
transport, emmagatzemament, manteniment i serveis complementaris dels estands de l'ATB en
les fires de turisme (nacionals i internacionals) en què participàs durant l'any 2017. La
contractació del servei es regeix pel TRLCSP. Aquestes normes s'interpreten de conformitat
amb les disposicions de la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu, de 26 de febrer, en tot
el que hi tingui efecte directe.
Encara que el contracte es defineix com de serveis de caràcter privat, el PCAP conté diverses
disposicions que inclouen prerrogatives pròpies de les administracions públiques. Entre d'altres
les clàusules número 29, 30 i 32 del PCAP.
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
NÚM. EXERCICI

1

2017

LLEI DE
CONTRACTES
APLICABLE

OBJECTE DEL
CONTRACTE

IMPORT
LICITACIÓ

IMPORT
ADJUDICACIÓ

TRLCSP

Estands en fires de
turisme, nacionals i
internacionals,
exercici 2017

1.256

1.220

%
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
BAIXA

2,90%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

DEFICIÈNCIES

3, 4, 5 i 8

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra els comentaris i les incidències
següents:
1. Aspectes generals
L'ATB és un poder adjudicador no administració pública.
Donat que la ponderació dels criteris d'adjudicació atorga més rellevància als aspectes tècnics
(70 %) que als aspectes econòmics (30 %), l'òrgan de contractació ha constituït un comitè
d'experts, que formen l'equip redactor del projecte inicial i personal tècnic de les àrees de
Territori i Promoció de l'ATB.
La tramitació de l'expedient de contractació, el període d'execució del qual és l'exercici 2017,
finalitza amb la formalització del contracte el 19 d'octubre de 2016. Mitjançant la Resolució de
28 de novembre de 2017 de l'òrgan de contractació, i d'acord amb les disposicions del PCAP,
es prorroga el contracte per un període addicional d'un any, per cobrir el mateix servei en 2018.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte són el serveis de construcció en règim de lloguer, muntatge,
desmuntatge, transport, emmagatzematge, manteniment i altres serveis complementaris dels
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estands propis de l'ATB en les fires de turisme nacionals i internacionals en què participa
durant l'any 2017.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient, la despesa del qual autoritza el Consell de Govern el 23 de juny de 2016, consta
la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa, el PPT i el PCAP, i
disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació.
Si bé aquest fet no té incidència sobre el tipus de procediment que s'ha de seguir, el VEC
calculat en l'expedient no incorpora les modificacions de fins al 10 % que podrien afectar les
pròrrogues, i només inclou modificacions calculades sobre el període inicial del contracte.
A l'efecte de la licitació del contracte, s'ha publicat un valor VEC erroni en el DOUE, atès que
en lloc de figurar-hi l'import especificat al PCAP, 2.180 milers d'euros, figura l'import de 103.819
milers d'euros. La publicació de l'adjudicació informa també d'un VEC erroni de 10.008 milers
d'euros.
Malgrat que el PCAP atorgui més rellevància als criteris subjectius d'adjudicació que als criteris
objectius, en l'expedient no consta cap justificació de l'elecció d'aquests criteris ni de la seva
ponderació.
No consta justificada l'elecció de la fórmula de valoració objectiva de les ofertes econòmiques
que estableix el PCAP.
No consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, fet que incompleix l'art. 46 de la
Directiva 2014/24/UE.
L'apartat B.20 del PCAP, relatiu a les possibles modificacions del contracte, no defineix de
manera clara i inequívoca els tipus de modificacions previstes, que podrien provocar un
increment del preu del contracte de fins al 20 %.
4. Preu dels contractes
En l'expedient no consta un informe per justificar que el preu de contracte és adequat al de
mercat.
5. Publicitat dels contractes
S'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant, el BOIB i el DOUE.
No s'ha tramès la documentació justificativa de la publicació de la pròrroga del contracte en el
DOUE.71
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.

71

Documentació tramesa en la fase d'al·legacions.
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7. Formalització del contracte
S'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta al PCAP d'acord amb la
normativa vigent. Així mateix, consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
Diverses factures, per un import global de 1.170 milers d'euros (658 milers d'euros en 2017 i
512 milers d'euros en 2018) s'han pagat fora del termini legal màxim de pagament, que és de
60 dies entre les dates de registre i de pagament de la factura.
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 22 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.

EXERCICI

1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
Servei de manteniment i consumibles copiadores Canon
TRLCSP
per a ús de l'ATB
11/11/2016

IMPORT
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Els documents d'adjudicació del contracte i de sol·licitud de reserva de crèdit, d'11 de
novembre de 2016, no inclouen la data de la signatura de la directora adjunta ni del director
gerent de l'ATB, d'acord amb l'art. 111 del TRLCSP, l'art. 42 de les instruccions internes de
l'ATB i l'art. 15.2.k del Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, es reestructura i
es regula l'ATB.
El contracte privat signat amb el proveïdor és de 15 de desembre de 2016 i té una durada d'un
any, encara que a la Plataforma de contractació figura com a data de la formalització del
contracte l'11 de novembre de 2016.
D'altra banda, no es compleix el termini d'un mes establert en l'article 20.2 del Decret 3/2016
entre la formalització del contracte i la comunicació a la JCCA, que va ser el 30 d'agost de
2017.
La prestació objecte del contracte és de caràcter recurrent i, de fet, durant l'any 2016 s'ha
executat un altre contracte menor pel mateix concepte i adjudicatari per un import de 22 milers
d'euros. També s'ha detectat un contracte consecutiu en l'exercici 2018 amb el mateix objecte i
el mateix adjudicatari, per un import de 22 milers d'euros. S'hi aprecien, per tant, indicis de
fraccionament, atès que hi concorren les circumstàncies següents: contractació independent de
diversos elements d'una sola unitat operativa, de caràcter recurrent, amb el mateix adjudicatari i
ultrapassant l'import establert en l'article 138.3 del TRLCSP. En conseqüència, el procediment
utilitzat per tramitar l'expedient no ha estat el correcte i no es justifica l'adjudicació directa
d'aquest contracte com a menor, en funció del seu valor estimat, calculat conforme a les regles
de l'article 88 del TRLCSP.
En l'expedient no es justifica ni es detalla el valor estimat del contracte calculat conforme a les
regles de l'article 88 del TRLCSP.
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D'altra banda, a l'informe justificatiu de la necessitat, d'11 de novembre de 2016, el responsable
dels Serveis Generals recomana que, en ser màquines de la marca Canon España, S.A.,
únicament pot fer reparacions la mateixa marca. Això no obstant, tenint en compte que les
màquines tenen una antiguitat superior a 5 anys no s'acredita l'exclusivitat del manteniment
d'aquestes màquines ni que s'hagi mirat la conveniència econòmica de la contractació ni
l'adequació a preus de mercat.
Les factures no indiquen la data de prestació dels serveis (art. 6 del RD 1619/2012, de 30 de
novembre), per tant, l'SCIB no pot determinar que es trobin en l'exercici que pertoca i, d'altra
banda, en alguns dels documents de pagament no figura la data de la signatura de la
conformitat i ordenament del pagament.
El 37 % de les factures s'ha pagat fora del termini establert en la Llei 3/2004, modificada per la
Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

D.4

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA, SFM

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació d'obres adjudicat per un import de 30.386 milers
d'euros. En funció del valor estimat del contracte, la contractació s'ha regit per disposicions
relatives als contractes harmonitzats. Així mateix, li són aplicables les disposicions establertes
en el TRLCSP en relació amb els poders adjudicadors que no són administracions públiques.
El contracte es defineix com d'obres de caràcter privat.
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI
1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA, SFM.
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
OBJECTE DEL
IMPORT
IMPORT
%
CONTRACTES
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA
APLICABLE
Electrificació del
Llei 31/2007 i
Obert criteris
tram Enllaç 39.514
23,1%
Ordinària
3, 5, 6 i 8
TRLCSP
30.386
múltiples
Manacor

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
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SFM està subjecte a l’aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de contractes en els sectors
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, quan subscrigui contractes dins l’àmbit
de la realització de les activitats necessàries per complir l'activitat institucional (transport
ferroviari), per un import superior als llindars fixats per l’article 16. Pel que fa a la resta de
contractes, SFM té la consideració de poder adjudicador, a l’efecte de l’àmbit d’aplicació
subjectiva del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
L'any 2010 es va redactar el Projecte constructiu: electrificació del tram Enllaç-Manacor i, l'abril
de 2016, es va fer l'Actualització del projecte constructiu d'electrificació del tram EnllaçManacor. Consta en l'expedient l'informe favorable de supervisió de 3 de juny de 2016, així
com els comprovants del procés d'informació pública, segons l'anunci publicat al BOIB l'11 de
juny de 2016.
El fons FEDER, dins el pla operatiu 2014-2020, ha cofinançat l'actuació.
Mitjançant la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat d'1 d'agost de 2016,
s'aprova definitivament el projecte, es declara l'ocupació urgent dels terrenys afectats per
l'expropiació necessària i s'atorga l'autorització prèvia a SFM per iniciar l'expedient de despesa
corresponent a la licitació de les obres.
La tramitació de l'expedient de contractació finalitza amb la formalització del contracte en data
10 d'abril de 2017. El 22 de juny de 2017, se signa l'acta de replanteig i inici de l'obra, amb una
execució prevista de 12 mesos. El 19 de juliol de 2018, es formalitza una modificació del
contracte que no suposa cap increment pressupostari i en virtut de la qual s'amplia en un mes
el termini d'execució.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte de la contractació és l'electrificació del tram ferroviari Enllaç-Manacor, a l'illa de
Mallorca.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient, que compta amb l'autorització de la despesa per l'Acord del Consell de Govern
de 5 d'agost de 2016, consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la
despesa, el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i amb diversos criteris d'adjudicació.
La fórmula establerta al PCAP per valorar les ofertes econòmiques, l'elecció de la qual no
consta justificada en l'expedient, és diferent segons si la baixa és superior o inferior al 10 %.
Aquesta combinació de fórmules penalitza les baixes significatives.
No consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, fet que incompleix el que s'estableix
en l'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE.72
La clàusula 24 del PCAP (i 9 del contracte formalitzat), relativa a modificacions del contracte,
estableix que el contracte es pot modificar per raons d'interès públic de conformitat amb els
articles 210, 219 i 234 del TRLCSP. Això no obstant, l'article 210 del TRLCSP inclou una
prerrogativa que correspon exclusivament a les administracions públiques.

72

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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El període comprès entre la data d'obertura de les proposicions i la data d'adjudicació del
contracte és superior al període màxim de dos mesos que estableix l'art. 161 del TRLCSP, una
vegada descomptada una suspensió de 16 dies del procediment dictada pel TACRC.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta un pressupost detallat de l'obra i un informe de supervisió d'aquesta que
indica expressament que el preu de contracte és adequat al de mercat.
5. Publicitat dels contractes
S'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant, en el BOIB, en el BOE i en el
DOUE.
La comunicació del contracte a la JCCA es fa en un termini superior a un mes des que s'ha
formalitzat i, per tant, s'incompleix el que disposa l'art. 20.2 del Decret 3/2016.
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
No consten tramesos els certificats de bona execució d'obres ferroviàries que ha realitzat
l'adjudicatari, d'import igual o superior a les obres licitades i finalitzades en el període 20112016, que s'exigeixen conforme a l'apartat 9.2.c del PCAP.73
7. Formalització del contracte
S'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP d'acord amb la
normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte,
que s'ha dut a terme el 10 d'abril de 2017.
8. Execució del contracte
Consten en l'expedient les factures que ha emès el contractista.
La clàusula III-4 del PCAP estableix un calendari de pagaments que pren com a referència tant
la data de l'acta de replanteig (22 de juny de 2017) com la data de l'acta de recepció de l'obra
(21 de desembre de 2018). Sobre la base d'aquest calendari, un import total de 14.786 milers
d'euros s'ha pagat en un termini superior als 60 dies des de la data de registre de la factura
(factures núm. 1 a 3 de l'exercici 2018 i factures núm. 1 a 12 de l'exercici 2019). Així mateix, un
import total de 7.327 milers d'euros s'ha pagat en un termini que supera el calendari de
pagaments previst al PCAP (factures núm. 4 a 6 de l'exercici 2017 i factures núm. 1 a 6 de
l'exercici 2018).
El període comprès entre la data de formalització del contracte i la data de signatura de l'acta
de replanteig supera el màxim d'un mes establert en la clàusula 18.1 del PCAP.
La clàusula 27 del PCAP estableix que l'òrgan de contractació ha d'aprovar el certificat final en
el termini màxim de tres mesos comptadors de la data de recepció i que la liquidació de l'obra
s'ha d'aprovar, com a màxim, 15 dies abans del final del període de garantia. Donat que el
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certificat final se signa el 25 de gener de 2021 i que la liquidació s'aprova mitjançant la
Resolució de dia 12 de gener de 2021, ambdós terminis s'han ultrapassat.
La clàusula 23.10 del PCAP estableix diverses condicions especials d'execució de caràcter
essencial, en particular les relatives a drets laborals. No consta en l'expedient cap prova
documental que indiqui que l'òrgan de contractació hagi dut a terme, al llarg de l'obra cap
control per comprovar que l'adjudicatari compleix de manera efectiva i continuada aquestes
condicions.74
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 22 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Subministrament de cartells per a la senyalització de la xarxa
TRLCSP
d'SFM
22/12/2016

IMPORT
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient no queda acreditat el càlcul del valor estimat del contracte (art. 88 del TRLCSP).
La comunicació del contracte menor al Registre de contractes s'ha realitzat fora de termini (art.
20.2 del Decret 3/2016).

D.5

INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit la entitat
Institut Balear de la Natura (IBANAT) durant els exercicis 2017-2018, detallats per concepte,
per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import conjunt de 48 milers d'euros, la relació del
qual es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Construcció de dos observatoris de fusta i els seus accessos al Parc Natural
TRLCSP
de s'Albufera de Mallorca i a la Reserva Natural de s'Albufereta de Pollença
08/08/2017

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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Ni l'informe justificatiu de la necessitat de contractar ni els Plecs de condicions del projecte no
indiquen si el valor estimat està calculat d'acord amb les regles que determina l'article 88 del
TRLCSP. En l'expedient no hi ha cap prova de com s'ha calculat el pressupost base de licitació.
L'entitat no ha aportat, i no s'han localitzat en el perfil de contractant de l'entitat, les instruccions
que, d'acord amb l'article 191 del TRLCSP, són de compliment obligatori en l’àmbit intern de
l'entitat i en les quals es regulen els procediments de contractació
El certificat de reserva de crèdit aportat està signat per absència de la persona titular, però no
consta la identificació de la persona que signa el document.
D'acord amb l'article 12.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, en les resolucions i els actes que se
signin per delegació s'ha de fer constar aquesta circumstància i l'autoritat de procedència.
Aquest extrem no es compleix en les diferents resolucions i autoritzacions que ha aportat
l'entitat.
No s'ha pogut constatar el compliment de la comunicació del contracte analitzat al Registre de
contractes del sector públic dins termini previst legalment.

D.6

INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC)

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació d'obres adjudicat per un import de 4.828 milers
d'euros. En funció del valor estimat del contracte, inferior a 5.225 milers d'euros, la contractació
s'ha regit per les instruccions de compliment obligat per a licitacions no subjectes a regulació
harmonitzada, de les quals informa la responsable de l'àrea jurídica i contractació de l'entitat en
data 15 de març de 2017 i que aprova l'òrgan de contractació en data 16 de març de 2017.
També li són aplicables les disposicions establertes en el TRLCSP. El contracte es defineix
com d'obres de caràcter privat.
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM. EXERCICI
1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC)
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
OBJECTE DEL
IMPORT
IMPORT
%
APLICABLE
CONTRACTE
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Construcció del
nou IES de Santa
Obert criteris
TRLCSP
Maria del Camí
6.263
4.828 22,91%
Ordinària
múltiples
3i8

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius té la consideració de poder adjudicador
als efectes del TRLCSP.
El Ple de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí va cedir gratuïtament a parcel·la en què es
realitzen les obres a la Conselleria d'Educació i Cultura, en sessió de 19 de març de 2015. En
l'expedient consta la llicència preceptiva d'obres que va concedir el consistori, de 27 de febrer
de 2017.
També hi consta l'informe favorable de supervisió sobre el Projecte bàsic i d'execució, que
varen signar els serveis tècnics de l'IBISEC en data 20 de febrer de 2017. El projecte és
aprovat mitjançant la Resolució del director gerent de l'entitat, com a òrgan de contractació, en
data 21 d'abril de 2017. En la mateixa data es resol l'inici de l'expedient.
La tramitació de l'expedient de contractació finalitza amb la formalització del contracte el 2
d'agost de 2017.
En aplicació de l'art. 229 del TRLCSP i de conformitat amb el que s'estableix en el PCAP, es
realitza la comprovació definitiva de replanteig i es dicta l'acta d'inici de les obres en data 4 de
setembre de 2017.
Sobre la base d'un informe tècnic de 27 de març de 2018, s'autoritza una modificació abreviada
del contracte, en aplicació de la clàusula 30 del PCAP, per introducció de noves unitats.
Aquesta modificació no suposa un augment pressupostari de l'import del contracte.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte de contractació és la construcció d'un nou institut d'educació secundària a Santa
Maria del Camí. El projecte es refereix a una obra completa.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient, que compta amb l'autorització de la despesa per l'Acord del Consell de Govern
de 31 de març de 2017, consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la
despesa, el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb diversos criteris
d'adjudicació.
Si bé consta un informe de justificació del procediment i de la forma d'adjudicació, aquest es
limita a declarar els criteris objectius i subjectius, sense justificar-ne l'elecció ni la ponderació.
L'expedient s'ha tramitat d'acord amb les instruccions obligatòries de contractació de l'ens
contractant, donat que el valor estimat del contracte de 5.176 milers d'euros calculat no
ultrapassa el llindar de 5.225 milers d'euros que marca la tramitació d'un procediment
harmonitzat. No obstant això, l'esmentat valor estimat del contracte no inclou les possibles
modificacions no substancials, amb el límit del 10 %, que es permeten d'acord amb les
clàusules 29-33 del PCAP.
Donat que el període previst d'execució del contracte és de 14 mesos i que l'import és superior
a 500 milers d'euros, resulta aplicable la Instrucció 1/2015, de 13 d'abril, del director general de
Pressuposts i Finançament de la CAIB, que estableix que els expedients pluriennals dels ens
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del sector públic empresarial han de comptar amb un informe d'autorització de a Direcció
General de Pressuposts i Finançament. No hi consta aquest informe.
No consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, fet que incompleix el que s'estableix
en l'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE.
Malgrat que es preveu que la despesa d'aquest contracte sigui parcialment finançada per fons
europeus FEDER, no consta tramès cap informe d'elegibilitat de fons que hagi emès la CAIB
que justifiqui que l'expedient compleix els requisits per ser beneficiari del finançament
esmentat.75
En l'expedient consta el certificat de crèdit preceptiu, si bé no inclou la reserva obligatòria de
l'1 % que estableix l'article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, en relació amb qualsevol obra pública amb un pressupost superior a 300
milers d'euros.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta un pressupost detallat i un informe de supervisió de l'obra que indica
expressament que el preu del contracte és adequat al de mercat.
5. Publicitat dels contractes
S'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant, mitjà principal de comunicació de
l'entitat en relació amb contractes no harmonitzats, i en el BOIB.
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es revisen la solvència i la
documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables mitjançant
fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa l'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
S'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP d'acord amb el que
estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació preceptiva per formalitzar
el contracte.
8. Execució del contracte
Consten en l'expedient les factures que ha emès el contractista.
La data d'expedició de la factura 5 (7 de febrer de 2018) és anterior a la data d'expedició del
certificat corresponent (12 de febrer de 2018), cosa que contravé la clàusula 25.3 del PCAP.
La factura núm. 14, per un import total de 767 milers d'euros, s'ha pagat en un termini superior
als 60 dies des de la data d'expedició dels certificats corresponents, cosa que contravé la
clàusula 25.4 del PCAP.
Mitjançant la Resolució de l'òrgan de contractació de 5 de juliol de 2018, s'imposa a
l'adjudicatari una penalització de 63,5 milers d'euros deguda a diversos retards en l'execució de
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l'obra. No consta en l'expedient la informació necessària per determinar si aquest import s'ha
recuperat efectivament.
La clàusula 21.2 del PCAP estableix diverses condicions especials d'execució de caràcter
essencial. La clàusula 21.2.f precisa les condicions especials d'execució de caràcter social que
l'adjudicatari es compromet prèviament a complir, mitjançant la signatura d'una declaració
responsable (annex 9 del PCAP). No consta en l'expedient cap prova documental que indiqui
que l'òrgan de contractació hagi dut a terme, al llarg de l'obra, cap control per comprovar que
l'adjudicatari ha complert de manera efectiva i continuada aquestes condicions.

D.7

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos expedients de contractació:
Pel que fa a l'expedient núm. 1, corresponent al servei de notícies per a la televisió i la ràdio,
es va adjudicar per un import de 16.738 milers d'euros. La contractació del servei es regeix pel
TRLCSP. Aquestes normes s'interpreten de conformitat amb les disposicions de la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu, de 26 de febrer, en tot allò que tingui efecte directe. El
contracte es defineix com de serveis de caràcter privat d'acord amb l'art. 20 del TRLCSP.
L'expedient núm. 2 correspon a un encàrrec de producció d'un magazín informatiu denominat
Cinc dies adjudicat per un import de 1.343 milers d'euros, IVA inclòs. El contracte es defineix
com a sotmès a jurisdicció civil.
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
APLICABLE
1

2017

TRLCSP

2

2018

No aplicable

OBJECTE DEL
CONTRACTE
Servei de notícies per a
la televisió i ràdio de
l'EPRTVIB
Encàrrec de producció
del
programa
de
magazine Cinc dies

IMPORT
IMPORT
%
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA
18.548

16.738

1.343

1.343

9,76%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

3, 4, 5 i 8

0,0%

-

Adjudicació
directa

4, 7 i 8

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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Pel que fa a l'informe jurídic del contracte núm. 2 d'encàrrec de producció i de conformitat amb
l'art. 9.2 de la LCSP, s'exceptuen de l'aplicació d'aquesta Llei els negocis que consisteixen en
l'adquisició d'obres originals de serveis audiovisuals, en la mesura que tenen com a finalitat la
creació de propietat intel·lectual, i l'obra audiovisual que s'ha de produir compleix els requisits
de l'art.10 del RDL 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat
intel·lectual. Per tant, aquests contractes són de caràcter privat, ja que tenen la consideració de
propietat intel·lectual. A més, conforme a l'art. 9.2 de la LCSP, són susceptibles de contractació
directa, sempre que no s'hi incloguin prestacions pròpies dels contractes típics inclosos en
l'àmbit objectiu que regula la LCSP. I, donat que són contractes exclosos de la LCSP, de
naturalesa jurídica privada, li són aplicables les regles de l'art. 4 de la LCSP.
Tot i això, en l'expedient consten els documents que fan referència al compliment de la
normativa pressupostària corresponent, que són els que han estat objecte de fiscalització
El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Pel que fa a l'expedient núm. 1, l'EPRTVIB té la consideració de poder adjudicador a l'efecte de
l'àmbit d'aplicació subjectiva de la normativa sobre contractació.
La tramitació de l'expedient de contractació finalitza amb la formalització del contracte en data
24 de febrer de 2017. En data 27 de febrer de 2019, se'n subscriu una addenda, mitjançant la
qual es prorroga dos anys més, conforme al PCAP.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, l'EPRTVIB és una entitat que forma part del sector públic
considerada administració pública d'acord amb la LCSP. I, amb l'entrada en vigor de la LCS, no
són aplicables a aquesta entitat les Instruccions de contractació.
El procediment d'adjudicació directa d'aquest contracte finalitza amb la seva formalització en
data 19 de desembre de 2018, per l'import total de 1.343 milers d'euros, que es divideix en
l'import de 1.113 milers d'euros en concepte de cost de producció i l'import màxim de 230
milers d'euros en concepte de despeses extraordinàries per justificar.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte núm.1 són els serveis de notícies o informatius de l'EPRTVIB per a la
producció de continguts audiovisuals per a IB3 Televisió, IB3 Ràdio i la resta de plataformes de
l'ens, i queda correctament definit en l'expedient.
I l'objecte del contracte núm. 2 és la producció de 123 capítols del programa de televisió tipus
magazine titulat Cinc dies, que s'han d'emetre en els mesos de gener a juny de 2019.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient núm.1, la despesa del qual autoritza el Consell de Govern de 21 d'octubre de
2016, consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa, el PPT i
el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació.
En l'expedient no consta cap justificació de l'elecció dels criteris ni de la seva ponderació.
No consta justificada la fórmula de valoració objectiva de les ofertes econòmiques que estableix
el PCAP.
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L'apartat K del PCAP defineix com a anormals o desproporcionades les proposicions relatives a
la part fixa del contracte que suposin una baixa superior al 10 %, sense aplicar el càlcul per
obtenir aquesta dada a partir de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això ha
provocat que aquestes proposicions s'hagin concentrat en baixes molt properes o iguals al
10 %, cosa que disminueix de manera significativa la rellevància del criteri preu a favor dels
criteris subjectius.
No consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, cosa que incompleix el que
s'estableix en l'art. 46 de la Directiva 2014/24/UE.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, segons l'art. 9.2 de la LCSP són negocis i contractes exclosos
i, per tant, el procediment de contractació ha estat l'adjudicació directa donat que no hi inclou
prestacions pròpies dels contractes típics inclosos en l'àmbit objectiu regulat per la LCSP.
4. Preu dels contractes
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 memòria amb l'objectiu de justificar la variació del preu del
contracte en relació amb el vigent en el moment de la licitació. Tot i això, aquesta memòria és
incompleta i no justifica el preu total de licitació. Els arguments aportats no permeten concloure
per què 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.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, si bé consta un informe justificatiu sobre els criteris de fixació
del preu del programa i la seva adequació al preu de mercat, aquest indica que no és possible
fixar un criteri objectiu estàndard que serveixi de referència per quantificar el cost de la
producció. D'altra banda, no consten els documents ni els càlculs que s'han fet servir de base
per a les conclusions sobre el preu de la licitació final.
5. Publicitat dels contractes
Respecte de l'expedient núm. 1 s'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant de la
Plataforma de la CAIB i en el DOUE. Pel que fa a la resolució d'adjudicació, en el perfil de
contractant de l'òrgan de contractació i en el DOUE.
La comunicació del contracte a la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB s'ha fet fora del
termini d'un mes establert en l'article 20.2 del Decret 3/2016.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient núm. 1 consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen
els membres de la Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es
revisen la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no
avaluables mitjançant fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es
proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 1 s'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta en el
PCAP d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació preceptiva per
formalitzar el contracte.
L'expedient núm. 2 que és pel contracte d'encàrrec de producció del programa es va
formalitzar el 19 de desembre de 2018.
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El contracte núm. 2 formalitzat conté un error material en la clàusula «VI. Preu», donat que el
preu de producció sense IVA expressat en xifres (919 milers d'euros) no coincideix amb
l'expressat en lletres (421 milers d'euros).
8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 1, el PCAP estableix determinades condicions especials d'execució, de
caràcter social i altres, que es consideren essencials d'acord amb l'article 223 del TRLCSP. No
consta en l'expedient cap prova documental que indiqui que l'òrgan de contractació hagi
comprovat que l'adjudicatari compleix l'objecte del contracte.76
El contracte formalitzat de l'expedient núm. 2 imposa específicament al productor executiu
determinades obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i en matèria tributària i de
Seguretat Social (clàusules XV i XVI), l'acceptació de les quals s'ha de formalitzar mitjançant la
presentació dels certificats corresponents. No consten en l'expedient cap d'aquests certificats.77

D.8

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS, (GSAIB)

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears durant els exercicis 2017-2018, detallats per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 36 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2018

2

2018

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB)
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei de bugaderia de la uniformitat del personal de GSAIB a l'illa de
LCSP
Mallorca
26/03/2018
Subministrament de calçat per als tècnics de transport sanitari de
LCSP
GSAIB
28/08/2018

IMPORT
18
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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
En la fase d’al·legacions, l’entitat ha aportat documents que indiquen que aquesta ha dut a terme un control del compliment de les condicions
especials d’execució establertes com a essencials i, en particular, les de caràcter social, en matèria de riscos laborals i en matèria de seguretat
social.
76

En la fase d’al·legacions, l’entitat ha aportat documents que indiquen que aquesta ha dut a terme un control del compliment de les condicions
especials d’execució establertes com a essencials i, en particular, les de caràcter social, en matèria de riscos laborals i en matèria de seguretat
social.
77
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contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra del contracte menor (art.
118.3 de la LCSP).
En cap dels expedients no consta la comunicació al Registre de contractes, i tampoc figuren
publicats els dits contractes al perfil de contractant.
En les factures ordinàries de l'expedient núm. 1 no consta la signatura del funcionari que les
rep (article 72 del RGLCAP).
En l'expedient núm. 2, la factura s'ha pagat fora del termini establert en l'article 198.4 de la
LCSP. En l'expedient núm. 1, 2 de les 12 factures també s'hi ha pagat.

D.9

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
Fundació per a l'Esport Balear durant els exercicis 2017-2018, detallats per concepte, per
objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 70 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1
2
3

2017
2018
2018

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei d'assessorament nutricional per als esportistes de la Fundació
TRLCSP
per a l'Esport Balear.
30/12/2016
LCSP
Construcció d'una pista de volei platja
15/05/2018
LCSP
Adquisició embarcació semirígida programa tecnificació windsurf
16/10/2018

IMPORT
22
30
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Amb relació a l'expedient núm. 1:
-Per determinar el valor estimat del contracte s'aporta un pressupost elaborat per l'adjudicatari,
el qual no detalla les activitats concretes a realitzar ni el seu cost. Per tant, no podem
determinar que el valor estimat del contracte s'ha calculat d'acord amb l'article 88 del TRLCSP.
-La data d'expedició de les factures és posterior a la del registre d'entrada a l'entitat i això fa
que, en alguns casos, la data de pagament sigui prèvia a la data de la factura. La descripció de
les factures és genèrica, la qual cosa no permet identificar concretament els serveis prestats
(art. 6 del RD 1619/2012, de 30 de novembre).
-Les factures que consten en l'expedient no estan vàlidament conformades (art.222.2 del
TRLCSP).
-En l'expedient núm.1 s'aprecien indicis de fraccionament. Es tracta d'un servei de caràcter
recurrent i s'ha localitzat un expedient de contractació successiu amb el mateix objecte del
contracte durant l'exercici 2018, però amb un altre creditor, per un import de 10 milers d'euros.
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- En l'expedient núm. 1, amb la documentació que consta en l'expedient no s'ha pogut validar
el compliment del termini d'un mes per comunicar l'expedient de contractació al Registre de
contractes (art. 20.2 Decret 3/2016).
Amb relació a l'expedient núm. 2:
-En l'expedient núm. 2, la comunicació al Registre de contractes s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 20.2 del Decret 3/2016.
-En l'expedient núm. 2, l'import facturat supera en 1.140,23 euros el pressupost aprovat. No
consta en l'expedient cap actuació que justifiqui aquest excés d'execució.
I, en l'expedient núm. 3, l'SCIB no ha pogut verificar el pagament efectiu de la factura
corresponent, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que s'hagi complert el termini establert
en l'article 198.4 de la LCSP.

D.10 FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE
L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears durant els exercicis 2017-2018, detallats per concepte, per objecte i per
procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 101 milers d'euros, la
relació dels quals es presenta a continuació:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
NÚM. EXERCICI
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ IMPORT
1
2017
TRLCSP
Servei de perruqueria de les residències Can Blai i Can Raspalls
17/03/2017
22
Reforma de la instal·lació elèctrica, ventilació i climatització als locals del
2
2018
LCSP
Servei de Tutela del carrer Morlà 13-15 de Palma
18/06/2018
43
Compra d'alimentació, productes d'higiene i productes de neteja dels
3
2018
LCSP
habitatges de salut mental Can Raspalls d'Eivissa
18/05/2018
18
4
2018
LCSP
Subministrament de dues rentadores i una assecadora industrials
23/11/2018
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Amb relació a l'expedient núm. 1:
-En l'expedient no consta el càlcul del valor estimat del contracte (art. 88 TRLCSP).
-En la documentació aportada hi ha contradiccions entre el nom de les residències objecte del
contracte, ja que hi ha documents que fan referència a la residència Can Raspalls i altres a Sa
Serra.
-En l'expedient s'aprecien indicis de fraccionament, es tracta d'un servei de caràcter recurrent i
s'ha localitzat un expedient de contractació successiu amb el mateix objecte del contracte.
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-La comunicació de l'expedient de contractació al Registre de contractes s'ha realitzat fora de
termini (art. 20.2 del Decret 3/2016).
-Amb relació a l'execució del contracte:
−

La factura núm. 1, de data 1 d'abril de 2017, per un import de 266 euros, conté
conceptes posteriors a la data de factura.

−

Diverses factures contenen errors en el càlcul de la base imposable i l'IVA, i hi consten
rectificacions realitzades a mà sobre les mateixes factures.

−

La factura núm. 3, de data 30 de juny 2017, de la Residència Sa Serra, per un import
de 289 euros, està conformada però no s'indica la data, ni s'identifica el càrrec i nom de
la persona.

−

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.78

−

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).79

−

No consta en l'expedient les operacions relatives a la comptabilització de les factures.80

En cap expedient, la proposta, l'informe favorable i l'aprovació del document d'autorització de
contractes menors 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).
En els expedients núm. 2 i 3, no està justificat que no s'alteri l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació, ni que el contractista hagi subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra del contracte menor (art.
118.3 de la LCSP).
En l'expedient núm. 2, l'informe de l'òrgan de contractació que motiva la necessitat de la
despesa no justifica de forma adequada la necessitat.
En l'expedient núm. 4, la factura s'ha pagat fora del termini establert en l'article 198.4 de la
LCSP. Així mateix, en l'expedient núm. 3, 6 de les 13 factures també s'hi ha pagat.
En l'expedient núm. 4, la comunicació al Registre de contractes s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 20.2 del Decret 3/2016.

D.11 CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES
BALEARS (COFIB)
a. CONTRACTACIÓ

78

Deficiència esmenada en la fase d'al·legacions.

79

L'entitat ha al·legat que les factures presentades corresponien a un contracte posterior.

80

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit la entitat
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears durant els exercicis 2017-2018,
detallats per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta entitat només s'ha fiscalitzat un contracte menor.
b. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 60 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Modificació d'instal·lacions elèctriques per a l'adequació de la xarxa aèria
de distribució de l'illa de Mallorca de cara a la protecció de l'Àguila
TRLCSP
coabarrada (Aquila fasciata)
28/04/2017

IMPORT
60

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Els estatuts del Consorci, aprovats per l'Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2004
(BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2004), l'art. 12.1.8 disposen que són funcions de la Junta
Rectora «acordar la formalització de convenis, concerts o contractes amb entitats, empreses o
persones, públiques o privades, per al compliment millor dels seus fins, de conformitat amb la
legislació que sigui aplicable». D'altra banda, els apartats 6, 7 i 8 de l'art. 13.1 determinen que
són funcions del president del Consorci «contractar serveis, estudis, treballs i personal, [...]
segons els criteris establerts per la Junta Rectora», «aprovar els plecs de condicions relatius a
la contractació d'obres, serveis i subministres», i «portar la firma del Consorci en qualsevol
mena d'actes, contractes i convenis que formalitzi el Consorci per al desenvolupament de les
seves activitats». 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.
D'altra banda, en l'acta de sessió de 28 d'abril de 2017 de la Junta Rectora es diu que es va
informar sobre el contracte objecte d'estudi i «es demana a la Junta Rectora, com a òrgan de
contractació de l'entitat, que delegui en el president la signatura i tramitació dels mateixos. La
Junta acorda delegar la tramitació dels corresponents contractes en el president de l'entitat».
En el document de l'autorització del contracte menor, de la mateixa data que l'acta, el gerent
del COFIB sol·licita al president l'autorització, d'acord amb la delegació de l'acta de la Junta
Rectora del mateixa dia. A més, el gerent remet, el 25 de maig de 2017, la notificació de
l'adjudicació del contracte, de la qual l'adjudicatari justifica la recepció, amb les condicions
d'adjudicació en document annex. Això no obstant, les parts no han signat aquest document,
que té forma de contracte, i així ho diu expressament en el punt 5.
El valor estimat del contracte per un import de 49.917,35 euros (IVA exclòs), no queda
suficientment justificat en l'expedient (art. 88 del TRLCSP). No obstant això, hi consta un
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document justificatiu d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en el qual s'acredita que el
contractista és l'únic amb autorització per realitzar els treballs.
La factura relativa a l'execució de les obres està conformada, però no s'identifica el càrrec de
qui signa ni la data de signatura.
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).

D.12 CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES
ILLES BALEARS
a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials durant els exercicis 2017 i 2018, per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 6.558 milers d'euros, i li
és aplicable la LCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment
d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
OBJECTE DEL
IMPORT
IMPORT
%
NÚM. EXERCICI CONTRACTES
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
CONTRACTE
LICITACIÓ ADJUDICACIÓ BAIXA
APLICABLE
Construcció
d'una
Obert criteris
1
2018
LCSP
residència per a gent
8.421
6.558
22,1%
Ordinària
múltiples
3, 5, 6, 7 i 8
gran a Pòrtol, Marratxí

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:

CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears està integrat per la
CAIB, el Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d'Eivissa
i el Consell Insular de Formentera, i sorgeix de la fusió del Consorci de Recursos Sociosanitaris
i Assistencials de Mallorca, el de Menorca i el d'Eivissa i Formentera.
En data 3 de febrer de 2017, el Consorci va signar un conveni amb l'Ajuntament de Marratxí per
la cessió de tres parcel·les per a la construcció d'una residència per a gent gran a Pòrtol,
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Marratxí. La clàusula cinquena del conveni estableix que, una vegada finalitzades les obres de
construcció necessàries, el Consorci, per acord de la Junta Rectora, pot cedir a qualsevol de
les entitats consorciades la propietat, l'ús i la gestió de l'immoble, i aquesta entitat incorporarà
el centre a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.
Prèviament a la tramitació del contracte d'obres, en data 14 de febrer de 2017, es va iniciar un
concurs del projecte arquitectònic, amb un pressupost de 8.421 milers d'euros (IVA inclòs).
La tramitació de l'expedient de contractació de les obres finalitza amb la formalització del
contracte, en data 12 de setembre de 2018. En data 15 d'octubre de 2020, se'n subscriu una
modificació, la qual suposa unes millores en l'optimització del procés de construcció, però no es
consideren obres addicionals ni suposen una variació en el preu del contracte.
El contracte es prorroga dues vegades: la primera, en data 22 d'abril de 2020, per la qual
s'estableix la data de finalització de les obres el 16 de desembre de 2020 i una segona, en data
15 de desembre de 2020, per la qual es disposa la finalització de les obres el 16 de març de
2021.
Els crèdits amb els quals es finança l'obra provenen d'exercicis anteriors per un import de 5.832
milers d'euros en l'exercici 2016 i per un import de 2.589 en l'exercici 2017.
A la data de fiscalització de l'expedient, l'execució de les obres es troba encara en curs.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és la construcció d'una residència per a gent gran a Pòrtol, Marratxí,
amb una capacitat prevista de 100 places per a persones grans en situació de dependència.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa,
el PPT i el PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Conforme a l'article 131.2 de la LCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en la
millor relació qualitat/preu.
En l'expedient tramès no consta la documentació relativa a la tramitació de l'expedient de
modificació del contracte, de data 15 d'octubre de 2020, ni la de les dues pròrrogues del
contracte, de data 22 d'abril de 2020 i 15 de desembre de 2020, respectivament; només hi
consten les còpies de les resolucions de les pròrrogues.81
4. Preu dels contractes
Dins el projecte d'obres consta un pressupost que detalla el cost de l'obra atenent les diferents
partides i la seva execució material, les despeses generals i el benefici industrial.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient s'ha publicat adequadament l'anunci de licitació en el perfil de
contractant i en el DOUE.

En la fase d’al·legacions, l’entitat ha tramès la documentació relativa a la tramitació de l’expedient de modificació del contracte, de la primera
pròrroga del contracte de data 22 d’abril de 2020 i part de la documentació de la segona pròrroga de 15 de desembre de 2020.
81
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No s'ha publicat en el perfil de contractant la memòria justificativa del contracte, ni la
composició de la Mesa de contractació, d'acord amb l'article 63.3 de la LCSP i l'article 21.4 del
RD 817/2009 respectivament.
El termini per publicar la resolució d'adjudicació en el perfil de contractant és de 15 dies (art.
151.1 de la LCSP). La Resolució d'adjudicació, de 14 d'agost de 2018, va ser publicada a la
PLACSP en data 12 de setembre de 2018, per la qual cosa s'incompleix el termini fixat en la
normativa.
En l'anunci d'adjudicació, de formalització i de modificació del contracte, publicats a la PLACSP,
l'import d'adjudicació que figura amb IVA inclòs és de 7.656 milers d'euros correspon a l'import
del valor estimat del contracte i no a l'import d'adjudicació, que és de 6.558 milers d'euros.
Els contractes subjectes a regulació harmonitzada, a més de publicar-ne la formalització en el
perfil de contractant, s'ha de publicar en el DOUE. No consta en l'expedient aquesta publicació.
No consta la publicació de les resolucions de pròrroga del contracte a la PLACSP.
Les notificacions de la resolució d'adjudicació no s'han realitzat per mitjans exclusivament
electrònics i a través de la PLACSP (punt 10.4 del PCAP i disposició addicional quinzena de la
LCSP). Tenint en compte aquest aspecte, no podem acreditar que s'ha complert el termini de
15 dies hàbils per a la formalització del contracte, ja que és susceptible de recurs especial (art.
153 de la LCSP).
6. Selecció dels contractistes
Consten la Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la
Mesa de contractació i les actes de les sessions de la Mesa de contractació en què es revisen
la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no avaluables
mitjançant fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics, i es proposa
l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
D'altra banda, es requereix la justificació d'un dels licitadors d'una oferta que pot ser
considerada desproporcionada o anormal d'acord amb l'article 149 de la LCSP; l'informe tècnic
informa desfavorablement sobre la justificació presentada i la Mesa descarta l'oferta.
No consten en l'expedient:
−

l'acreditació documental de la constitució de la garantia definitiva (art. 109 de la
LCSP);82

−

la declaració sobre la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar (art.
215.2.a de la LCSP i punt Q del PCAP);

−

la documentació relativa al sobre número 3 sobre criteris socials i reducció del termini
d'execució;83

−

la representació de la persona física en nom de S.A. de Riegos, Caminos y Obras
(SARCO), que forma part de l'UTE que ha resultat l'adjudicatària del contracte.

82

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

83

Documentació aportada en la fase d'al·legacions
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7. Formalització del contracte
El contracte es va signar el 12 de setembre de 2018. Això no obstant, el contractista ha
presentat el programa de treball el 23 d'octubre; per tant, fora del termini de 30 dies fixat pel
punt 24.1 del PCAP.
8. Execució del contracte
El contractista que consta en els certificats i les factures, a partir del mes març de l'exercici
2020 no es correspon amb l'adjudicatari.84
La factura, de 21 de setembre de 2020, per un import de 490 milers d'euros i la factura, de 18
de desembre 2020, per un import de 570 milers d'euros, tenen el mateix número 0008, per la
qual cosa incompleixen l'article 6 del RD 1619/2012, de 30 de novembre.
El 63 % de els factures presentades, que van des del mes d'octubre de 2018 al mes de
desembre de 2020, no disposen de la conformitat corresponent.
La factura núm. 2U19005, de 23 de maig de 2019, per un import de 109 milers d'euros, ha estat
conformada amb posterioritat al seu pagament.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 52 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM. EXERCICI
1

2017

2

2017

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017-2018. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS.
CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D’EUROS, IVA INCLÒS)
LLEI DE
CONTRACTES
DATA
APLICABLE
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Serveis d'instal·lació i lloguer de mòduls prefabricats al Centre
TRLCSP
Socioeducatiu es Pinaret, Marratxí
14/06/2017
Execució de la seguretat i salut de les obres de reforma del Centre
TRLCSP
Socioeducatiu es Pinaret, Marratxí
27/02/2017

IMPORT
22
30

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
L'expedient núm. 1 es troba classificat com un contracte de serveis. L'objecte del contracte és
l'arrendament de béns mobles, ja que són béns desmuntables i transportables, i, per tant, es
tracta d'un contracte de subministraments (art. 9 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 1 no consta la documentació acreditativa de la comunicació al Registre de
contractes (art. 20.2 del Decret 3/2016).85
Mitjançant l'expedient núm. 2 es tramita el contracte relatiu a l'execució del servei de seguretat
i salut en relació a les obres de reforma del Centre Socioeducatiu es Pinaret, que tenen un
pressupost de licitació per un import de 1.238 milers d'euros (IVA inclòs). L'article 123.g del
TRLCSP detalla que els projectes d'obres han de comprendre «l’estudi de seguretat i salut o, si
s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes que preveuen les normes de seguretat
i salut en les obres». Per tant, l'SCIB entén que el contracte fiscalitzat s'hauria d'haver tramitat
amb el contracte principal d'obres. Aquest fet suposa les incidències següents:
84

En la fase d'al·legacions, el Consorci ha aportat la documentació que acredita la cessió del contracte a una altra entitat.

85

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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−

El contracte es troba classificat com un contracte d'obres, quan, en realitat, es tracta
d'un contracte de serveis i se supera el límit fixat per als contractes menors (art. 10 i
art. 138.3 del TRLCSP).

−

L'execució del contracte supera la duració màxima d'un any fixada pels contractes
menors (art. 23.3 del TRLCSP).

La comunicació de l'expedient de contractació al Registre de contractes s'ha realitzat fora de
termini (art. 20.2 del Decret 3/2016).
No consta en l'expedient núm. 2 cap còpia de les factures tramitades durant l'exercici 2018 ni
els justificants de pagament de totes les factures del contracte.86

D.13 CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
a. CONTRACTACIÓ

En l'Annex III.D d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha subscrit l'entitat
durant els exercicis 2017-2018, per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

El 31 de desembre de 2018 finalitzaven tots els contractes de gestió de serveis públics de
transport interurbà de viatgers a l'illa de Mallorca. Amb aquest motiu, el Consorci de Transports
de Mallorca (en endavant CTM) dissenyà un nou sistema tarifari integrat (STI) anomenat R4,
amb la intenció de millorar les mancances operatives de l'anterior sistema R3. D'altra banda, el
CTM necessita renovar i actualitzar els equipaments tecnològics emprats per les empreses
operadores de bus, metro i tren, per poder operar el nou sistema tarifari i complir amb els
objectius establerts en el Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera
de Mallorca, a partir de l'1 de gener de 2019.
La licitació d'aquest contracte s'organitza en dos lots. El lot 1 inclou, d'una banda, el
subministrament d'elements tecnològics, així com el seu manteniment i garantia, i, de l'altra, el
descompte que s'aplica a la gestió dels cobraments derivats del servei de transport dels
viatgers. S'ha examinat només el lot 1 d'un expedient de contractació, que es va adjudicar per
un import de 8.484 milers d'euros. La contractació del servei es regeix pel TRLCSP. Aquestes
normes s'interpreten de conformitat amb les disposicions de la Directiva 2014/25/UE del
Parlament Europeu, de 26 de febrer, en tot allò que tingui efecte directe.87
El desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)

NÚM. EXERCICI
1

2017

LLEI DE
CONTRACTES
APLICABLE
Llei 31/2007 i
TRLCSP

OBJECTE DEL
CONTRACTE
Adquisició elements
tecnològics
per
desenvolupar
el

IMPORT
LICITACIÓ

IMPORT
ADJUDICACIÓ

12.361

8.484

86

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

87

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017- 2018. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS.
CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)

NÚM. EXERCICI

LLEI DE
CONTRACTES
APLICABLE

OBJECTE DEL
CONTRACTE
sistema STI-R4 del
CTM - Lot 1

IMPORT
LICITACIÓ

IMPORT
ADJUDICACIÓ

%
DEFICIÈNBAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
CIES

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017 -2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
En data 1 de desembre de 2017, el director gerent del CTM aprova l'inici de l'expedient de
contractació dividit en 2 lots, amb un pressupost màxim total de 13.014 milers d'euros per als
dos lots, IVA inclòs, i amb un termini d'execució de 4 anys no prorrogable. El lot 1 fiscalitzat
correspon als apartats d'enginyeria, manteniment i garantia dels elements tecnològics que
s'han d'adquirir. També inclou el descompte financer que oferta l'adjudicatari en relació amb la
gestió de cobrament del servei.
El lot 1 s'adjudica per l'import total de 8.484 milers d'euros, dels quals un import de 8.167 milers
d'euros correspon a l'oferta d'enginyeria, i l'import de 317 milers d'euros correspon al
descompte financer.
L'actuació ha estat cofinançada per fons FEDER dins el pla operatiu 2014-2020.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és l'adquisició d'elements tecnològics per desenvolupar el sistema STIR4.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient, la despesa del qual autoritza el Consell de Govern d'1 de desembre de 2017,
consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa, el PPT i el
PCAP, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert, amb regulació
harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació.
La fórmula aprovada per valorar les ofertes econòmiques, l'elecció de la qual no consta
justificada en l'expedient, s'ha aplicat correctament a les ofertes rebudes. Això no obstant, no
permet que les ofertes obtinguin un valor zero, donat que una oferta sense baixa obtindria en
aquest cas 31 dels 48 punts en joc. Aquesta circumstància desvirtua parcialment la importància
del preu com a criteri de valoració.
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El període comprès entre la data d'obertura de les proposicions i la data d'adjudicació supera el
termini màxim establert en l'art. 161 del TRLCSP
En data 19 de juny de 2018, un dels licitadors no adjudicataris presenta un recurs especial en
matèria de contractació contra l'acte d'adjudicació. En relació amb aquest fet, l'òrgan de
contractació emet un informe mitjançant el qual es neguen els arguments en què es basa el
recurs, i, amb data 12 de juliol de 2018, el TACRC emet una resolució a favor del CTM.
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta un informe per justificar que el preu de contracte és adequat al de mercat.
5. Publicitat dels contractes
S'ha publicat l'anunci de licitació en la PLACSP, així com en el BOE, el BOIB i el DOUE.
6. Selecció dels contractistes
Consten les actes de les sessions de la Mesa de contractació corresponents, en què s'han
revisat la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valoren els criteris no
avaluables mitjançant fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics i es
proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
S'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta al PCAP d'acord amb el que
estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació preceptiva per formalitzar
el contracte.
8. Execució del contracte
No s'ha tramès la documentació relativa a l'execució del contracte. Entre d'altres, no s'han
pogut analitzar els aspectes següents:

D.3

−

Procediment de conformació i pagament aplicat a les factures corresponents al del
servei, així com adequació d'aquestes a les condicions del contracte adjudicat.

−

Termini de pagament aplicat a les factures rebudes.

−

Comprovació que l'adjudicatari ha complert les condicions especials d'execució del
contracte, totes de caràcter social, considerades essencials en el PCAP.

RECOMANACIONS

Trametre la informació sobre contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, a
través del tràmit telemàtic TRAIN-01, de forma correcta i acurada, amb la informació
adequada de totes les característiques dels contractes i amb els imports totals dels
contractes de l’exercici objecte de fiscalització.
Justificar adequadament en l’expedient els criteris de valoració de les ofertes, la
ponderació i la fórmula utilitzada per avaluar-les.
Realitzar les comunicacions al Registre de contractes del sector públic de tots els
contractes formalitzats en els terminis corresponents, i també de les pròrrogues, si
escau.
Publicar en el perfil de contractant els documents que requereix la normativa de
contractació.
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Trametre al DOUE, si escau, la documentació justificativa pertinent de l'expedient i en els
terminis establerts.
Dividir el contracte en lots sempre que la configuració del servei ho permeti. Si no és
possible, justificar en l'expedient, de manera precisa i suficient, la no-conveniència
d'establir-ne.
Dur a terme de manera efectiva i sistemàtica el seguiment del compliment de
l'adjudicatari, i que en quedi constància en l'expedient, respecte de les condicions
especials i, particularment, de les que s’hagin definit essencials en el PCAP.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l'objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d'aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l'objecte del contracte.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per
adjudicar els contractes.
Vetllar perquè l'execució dels contractes es dugui a terme d'acord amb els PCAP i PPT
corresponents.
Modificar els Estatuts del COFIB en el sentit de determinar quin és l'òrgan de
contractació respecte de cada tipus de contracte.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP i l'article 198.4 de la LCSP.
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IV. ANNEXOS
• Quadre núm. I Marc normatiu aplicable
• Quadre III.A.1.CAIB 2017. Contractes ordinaris per objecte i secció pressupostària
• Quadre III.A.2.CAIB 2018. Contractes ordinaris per objecte i secció pressupostària
• Quadre III.A.3.CAIB 2017. Contractes ordinaris per procediment d'adjudicació i
secció pressupostària
• Quadre III.A.4.CAIB 2018. Contractes ordinaris per procediment d'adjudicació i
secció pressupostària
• Quadre III.A.5.CAIB 2017. Contractes ordinaris per objecte i per seccions
pressupostàries, publicats a la PLACSP
• Quadre III.A.6.CAIB 2018. Contractes ordinaris per objecte i per seccions
pressupostàries, publicats a la PLACSP
• Quadre III.A.7.CAIB 2017. Contractes menors per objecte i secció pressupostària
• Quadre III.A.8.CAIB 2018. Contractes menors per objecte i secció pressupostària
• Quadre III.A.9.CAIB 2017-2018. Contractes menors per objecte, publicats a la
PLACSP
• Quadre III.B.1. Servei de Salut de les Illes Balears 2017. Contractes ordinaris per
objecte i per centres gestors
• Quadre III.B.2. Servei de Salut de les Illes Balears 2018. Contractes ordinaris per
objecte i per centres gestors
• Quadre III.B.3. Servei de Salut de les Illes Balears 2017. Contractes ordinaris per
procediment d'adjudicació
• Quadre III.B.4. Servei de Salut de les Illes Balears 2018. Contractes ordinaris per
procediment d'adjudicació
• Quadre III.B.5. Servei de Salut de les Illes Balears 2017-2018. Contractes ordinaris
per objecte publicats a la PLACSP
• Quadre III.B.6. Servei de Salut de les Illes Balears 2017. Contractes menors per
objecte i per centres gestors
• Quadre III.B.7. Servei de Salut de les Illes Balears 2018. Contractes menors per
objecte i per centres gestors
• Quadre III.B.8. Servei de Salut de les Illes Balears 2017-2018. Contractes menors
per objecte publicats a la PLACSP
• Quadre III.C.1. Agència Tributària de les Illes Balears 2017-2018. Contractes
ordinaris per objecte
• Quadre III.C.2. Agència Tributària de les Illes Balears 2017-2018. Contractes
ordinaris per objecte publicats a la PLACSP
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• Quadre III.C.3. Agència Tributària de les Illes Balears 2017-2018. Contractes menors
per objecte
• Quadre III.C.4. Agència Tributària de les Illes Balears 2017-2018. Contractes menors
per objecte publicats a la PLACSP
• Quadre III.D.1. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2017. Contractes
ordinaris per objecte i entitat
• Quadre III.D.2. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2018. Contractes
ordinaris per objecte i entitat
• Quadre III.D.3. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2017. Contractes
ordinaris per procediment d'adjudicació i entitat
• Quadre III.D.4. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2018. Contractes
ordinaris per procediment d'adjudicació i entitats
• Quadre III.D.5. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2017. Contractes
menors per objecte i entitat
• Quadre III.D.6. Entitats del sector públic instrumental de la CAIB 2018. Contractes
menors per objecte i entitat
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A.

MARC NORMATIU APLICABLE
QUADRE NÚM. I. MARC NORMATIU APLICABLE
NORMATIVA ADMINISTRATIVA, PRESSUPOSTÀRIA I GENERAL:

NORMATIVA ESTATAL:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
NORMATIVA AUTONÒMICA:
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018
Llei 11/2018, de 6 de novembre, per la qual s'estableix la gratuïtat de les places d'aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears
Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 32/2008, de 14 de març, pel qual es regula l'organització, l'estructura i les funcions de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència de Turisme de les Illes Balears
Decret 24/2013, de 24 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Balear de la Natura
Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l'àmbit de les seves relacions amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca
Decret 33/2018, de 19 d'octubre, de determinació d'ajudes de caràcter urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per
les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca de dia 9 d'octubre de 2018
Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2013 de mesures relatives al control intern de la gestió economicofinancera en l'àmbit del Servei de Salut de
les Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2013, pel qual s'aplica la previsió de l'art. 83.2 del Text refós de la Llei de finances respecte a l'exercici de la
funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada
Acord del Consell de Govern d’1 de setembre de 2017 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2013 pel qual s'aplica la
previsió de l'article 83.2 del Text refós de la Llei de finances respecte de l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada
Instrucció 3/2006 sobre funcionament del SICODE, fiscalització d'expedients i de documents de despesa amb imputació pressupostària, documents i
expedients de personal i documents de comptabilitat extrapressupostària
ACTIVITAT SUBVENCIONADORA:
NORMATIVA ESTATAL:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Resolució de 7 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i acreditació
d'òrgans i usuaris de la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions.
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
NORMATIVA AUTONÒMICA:
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears
Decret 38/2009, de 26 de juny, de desplegament del règim jurídic de la base de dades de subvencions i ajudes públiques de la CAIB
Acord del Consell de Govern de dia 3 de febrer de 2017 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'exercici de 2017 i les seves posteriors modificacions
Acord del Consell de Govern de dia 9 de març de 2018 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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QUADRE NÚM. I. MARC NORMATIU APLICABLE
per als exercicis 2018-2020 i les seves posteriors modificacions
ACTIVITAT CONTRACTUAL:
NORMATIVA EUROPEA:
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els
serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE
NORMATIVA ESTATAL:
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l'energia, els transports i els serveis postals
Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
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)
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre per la qual es publiquen els límits dels distints tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a
partir de l’1 de gener de 2018
Resolució de 17 de febrer de 2015, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública
NORMATIVA AUTONÒMICA:
Decret 81/2002, de 7 de juny, pel qual s’adapta el règim jurídic pressupostari i financer del contracte administratiu d’obra sota la modalitat d’abonament
total del preu a l’organització de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per acreditar la solvència tècnica i professional a l'efecte de mantenir la classificació
empresarial
Decret 51/2012, de 29 de junt, pel qual es regulen la Plataforma de Contractació i els perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en
aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic
Decret llei 3/2013 de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció
especialitzada
Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de Contractistes
Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució de 10 de desembre de 2012, de la subsecretària d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es publica el conveni de col·laboració amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre atribució de competència de recursos contractuals
Acord del Consell de Govern, de 29 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental
Acord del Consell de Govern, de 9 de juny de 2017, pel qual s’estableixen les Instruccions per donar publicitat a determinat contractes no subjectes a
regulació harmonitzada
Instrucció 1/2010 de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relativa a la fiscalització de documents comptables de
reconeixement de l'obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors
Instrucció 2/2012, de 12 de març, de la Interventora general i de la directora de l’Advocacia sobre la tramitació que s’ha de seguir en els supòsits de
reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular
Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'estableix el procediment d'autoritzacions prèvies
en matèria de contractació pública, tret dels casos d'articles compresos en la Central de Compres del Servei de Salut (farmàcia hospitalària i
subministraments), així com quina informació relativa a tots els contractes menors formalitzats per les gerències s'ha de transmetre
Instrucció 2/2017 de la Intervenció General per la qual es dicten els criteris que s’han de seguir en la pressupostació dels contractes administratius i es
modifica la Instrucció 7/2013, de 20 de desembre
Acord 1/2018, de 31 de maig, pel qual s'analitza l'àmbit d'aplicació subjectiva de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i
s'actualitzen els annexos de l'Informe de la Ponència Tècnica per a l'estudi de l'àmbit d'aplicació subjectiva de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic
Instruccions internes de contractació de les entitats del sector públic instrumental que figuren a l'Informe
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B.

ACTIVITAT CONTRACTUAL DE L'ADMINISTRACIÓ
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

GENERAL

DE

LA

QUADRE III. A.1.CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
ESPECIALS
OBRES
PRIVATS
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE. IMP. NRE.
IMP.
NRE. IMP. NRE. IMP.
NRE.
IMP.
NRE. IMP.
Conselleria de Presidència
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Conselleria d'Educació i Universitat
Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació
Conselleria de Salut
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports
Serveis comuns tecnològics
OA Institut Balear de la Dona
OA Institut d'Estadística de les
Illes Balears
TOTAL

3 1.932

3
-

2.058
-

2

85

7
253
4
73
6 18.737

3
1
13

114
170
1.629

1

53

1

635

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

607
-

4 1.985

8

3.301

10
367
8 2.301
24 22.383

267

1

2

11

956

11

2.946

5

195

16

3.141

-

7
6
6
1

546
129
329
28

8
1
-

1.946
33
-

7
14
7
1

546
2.075
362
28

-

-

16
11
11

2.507
2.873
437

16
1
-

525
18
-

36
12
11

3.639
2.891
437

2

85

1
86
95 29.212

49

4.632

1
86
158 39.215

QUADRE III.A.2.CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
SUBMINISTRAESPECIALS
OBRES
PRIVATS
SERVEIS
MENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE.
IMP. NRE. IMP.
Consell Consultiu de les Illes Balears
1
9
1
9
Conselleria de Presidència
1
60
28 3.974
10
720
39 4.753
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
2 1.327
11
834
3
232
16 2.393
Conselleria d'Educació i Universitat
1 1.580
2 144
45 5.904
25
2.967
73 10.596
Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques
2
54
1
20 1.258
15
454
38 1.766
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca
2 798
20 2.545
11
1.598
33 4.940
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació
25 4.920
7
389
32 5.309
Conselleria de Salut
18
443
28
4.216
46 4.659
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
9
765
7
327
16 1.092
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
2
6
998
10
582
18 1.580
Conselleria de Cultura,
Participació i Esports
2 190
29 3.681
22
681
53 4.553
Serveis comuns, despeses diverses
1
417
1
417
Serveis comuns tecnològics
8 5.716
4
926
12 6.641
OA Institut Balear de la Dona (IB-DONA)
13
934
4
34
17
968
OA Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
2
22
5 2.994
7
738
14 3.754
OA Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
4
30
2
10
6
39
OA Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
2
52
1
4
3
56
TOTAL
3 1.634
12 2.397
2 144 245 35.473
156 13.875 418 53.523
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QUADRE III.A.3. CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
PROCEDIMENT OBERT I PROCEDIMENT DIÀLEG COMPETITITU I
TOTAL
RESTRINGIT
NEGOCIAT
ALTRES
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
Conselleria de Presidència
6
240
0
0
4
127
10
367
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
7
2.131
0
0
1
170
8
2.301
Conselleria d'Educació i Universitat
16
20.339
0
0
8
2.045
24 22.383
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
5
738
0
0
6
218
11
956
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
14
3.018
1
102
1
21
16
3.141
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
4
331
0
0
3
215
7
546
Conselleria de Salut
8
431
2 1.603
4
41
14
2.075
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
7
362
0
0
0
0
7
362
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
1
28
0
0
0
0
1
28
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
24
1.447
0
0
12
2.192
36
3.639
Serveis comuns tecnològics
7
1.852
2
429
3
610
12
2.891
OA Institut Balear de la Dona
4
141
1
43
6
253
11
437
OA Institut d'Estadística de les Illes Balears
0
0
1
86
0
0
1
86
TOTAL
103
31.058
7 2.265
48
5.892
158 39.215
QUADRE III.A.4. CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
PROCEDIMENT
PROCEDIMENT
DIÀLEG COMPETITIU I
TOTAL
OBERT I RESTRINGIT
NEGOCIAT
ALTRES
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
Consell Consultiu de les Illes Balears
1
9
1
9
Conselleria de Presidència
21
878
18
3.875
39
4.753
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
11
1.742
5
650
16
2.393
Conselleria d'Educació i Universitat
22
4.533
2
125
49
5.937
73
10.596
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15
481
1
75
22
1.209
38
1.766
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
10
1.886
23
3.054
33
4.940
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
11
3.691
1
25
20
1.592
32
5.309
Conselleria de Salut
20
934
3
1.579
23
2.146
46
4.659
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
7
305
9
787
16
1.092
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
10
719
8
861
18
1.580
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
28
1.808
5
518
20
2.227
53
4.553
Serveis comuns, despeses diverses
1
417
1
417
Serveis comuns tecnològics
7
5.560
5
1.081
12
6.641
OA Institut Balear de la Dona
3
116
14
852
17
968
OA Servei d'Ocupació de les Illes Balears
4
918
2
22
8
2.814
14
3.754
OA Institut d'Estadística de les Illes Balears
1
19
5
20
6
39
OA Escola Balear d'Administració Pública
1
17
2
39
3
56
TOTAL
171
24.008
15
2.362
232
27.153
418
53.523
QUADRE III.A.5.CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I PER SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES, PUBLICATS A LA PLACSP
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE. IMP. NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
% NRE.
% IMP.
Conselleria de Presidència
2
35
2
94
4
129
5,2%
0,8%
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
1
12
1
12
1,3%
0,1%
Conselleria d'Educació i Universitat
23 5.258
6
774
29
6.032
37,7%
39,5%
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
1
79
2
648
3
726
3,9%
4,8%
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
6 1.178
1
23
7
1.201
9,1%
7,9%
Conselleria de Salut
2
95
5 3.594
7
3.689
9,1%
24,2%
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
5
112
2
44
7
156
9,1%
1,0%
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
1
317
4 1.876
6
128
11
2.321
14,3%
15,2%
OA Institut Balear de la Dona
3
399
3
399
3,9%
2,6%
OA Servei d’Ocupació de les IB
2
509
2
509
2,6%
3,3%
OA Institut d’Estadística de les IB
1
71
1
71
1,3%
0,5%
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QUADRE III.A.5.CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I PER SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES, PUBLICATS A LA PLACSP
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE. IMP. NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
% NRE.
% IMP.
Central de Compres
2
10
2
10
2,6%
0,1%
TOTAL
4
905
49 9.683
24 4.667
77 15.255
100,0% 100,0%
QUADRE III.A.6.CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I PER SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES, PUBLICATS A LA PLACSP
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS ALTRES
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE. IMP. NRE. IMP.
NRE.
IMP.
NRE. IMP. NRE. IMP. % NRE. % IMP.
Conselleria de Presidència
1
53
25 4.555
6
393
32
5.001
7,5%
3,4%
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
17 6.679
2
378
19
7.058
4,4%
4,9%
Conselleria d'Educació i Universitat
41 3.559
20
2.198
1
25
62
5.782 14,5%
4,0%
Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques
1
703
9 1.743
4
196
1
15
2.641
3,5%
1,8%
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca
6 22.645
29 10.967
2
130
37 33.742
8,6% 23,2%
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
17 3.530
1
17
18
3.547
4,2%
2,4%
Conselleria de Salut
10
596
22
5.746
32
6.343
7,5%
4,4%
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
10 1.317
7
330
17
1.646
4,0%
1,1%
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
5
688
7
365
12
1.054
2,8%
0,7%
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
2
275
27 2.972
19
590
1
65
49
3.902 11,4%
2,7%
OA Institut Balear de la Dona (IB-DONA)
11
868
1
3
12
871
2,8%
0,6%
OA Servei d’Ocupació de les IB (SOIB)
1
541
6 2.442
1
188
8
3.171
1,9%
2,2%
OA Institut d’Estadística de les IB (IBESTAT)
4
255
4
255
0,9%
0,2%
OA Escola Balear d’Administració Pública
1
95
1
95
0,2%
0,1%
Central de Compres
23 2.166
87
67.921
- 110 70.087 25,7% 48,3%
TOTAL
11 24.216 235 42.435
179
78.454
3
90 428 145.195 100,0% 100,0%
QUADRE III.A.7.CAIB 2017. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
SUBMINISTRAOBRES
SERVEIS
MENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
Consell Consultiu de les Illes Balears
1
4
1
4
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
1
6
1
7
2
14
Conselleria de Presidència
3
66
34
264
14
120
51
450
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
24
243
2
13
26
257
Conselleria d'Educació i Universitat
2
48
27
324
16
214
45
586
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
1
5
9
72
15
104
25
180
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
4
84
64
767
22
176
90 1.027
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
3
25
31
361
17
143
51
529
Conselleria de Salut
2
31
37
364
33
286
72
680
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
9
77
2
12
11
89
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
3
54
17
236
8
84
28
374
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
2
28
59
565
19
173
80
766
Serveis comuns, despeses diverses
1
6
1
6
Serveis comuns tecnològics
5
54
1
8
6
62
OA Institut Balear de la Dona
1
30
5
42
10
58
16
129
OA Servei d'Ocupació de les Illes Balears
11
112
18
157
17
150
46
418
OA Institut d'Estadística de les Illes Balears
1
18
1
18
OA Escola Balear d'Administració Pública
1
9
12
98
3
38
16
145
TOTAL
34
498
353
3.634
181
1.603
568 5.734
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QUADRE III.A.8.CAIB 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE. IMPORT
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
3
45
3
45
Conselleria de Presidència
2
68
57
579
8
56
67
702
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
19
237
2
13
21
250
Conselleria d'Educació i Universitat
31
270
25
229
56
499
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
1
46
11
67
17
133
29
247
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
44
487
12
99
56
587
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
34
350
16
153
50
502
Conselleria de Salut
3
39
44
302
15
76
62
417
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
11
126
4
27
15
154
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
1
10
9
113
5
51
15
174
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
7
180
51
473
8
82
66
735
Serveis comuns, despeses diverses
1
6
1
6
Serveis comuns tecnològics
2
21
3
41
5
62
OA Institut Balear de la Dona
3
47
10
90
3
17
16
154
OA Servei d'Ocupació de les Illes Balears
20
202
15
131
35
333
OA Institut d'Estadística de les Illes Balears
1
18
1
9
2
27
OA Escola Balear d'Administració Pública
1
17
8
82
5
32
14
131
TOTAL
18
407 356
3.467
139
1.151 513
5.025
QUADRE III.A.9.CAIB 2017-2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE, PUBLICATS A LA PLACSP.
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2017
2018
TIPUS DE CONTRACTE
NRE.
IMP.
NRE.
OBRES
9
131
12
SERVEIS
96
875
327
SUBMINISTRAMENTS
62
410
122
TOTAL
167
1.417
461
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C.

ACTIVITAT CONTRACTUAL DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

QUADRE III.B.1. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I PER CENTRES GESTORS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENT
TOTAL
CENTRES GESTORS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
% NRE.
% IMP.
Serveis centrals
3
387
51
24.174
40
3.003
94
27.565
33,3%
53,7%
Hospital Universitari de Son Espases
0
0
33
5.744
11
1.891
44
7.635
15,6%
14,9%
Àrea de Salut de Menorca
2
476
14
1.563
9
495
22
2.534
7,8%
4,9%
Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
0
0
14
3.572
7
394
21
3.966
7,4%
7,7%
Atenció Primària de Mallorca
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
Hospital de Son Llàtzer
11
762
16
1.675
46
2.389
73
4.826
25,9%
9,4%
Hospital de Manacor
0
0
6
2.448
9
906
15
3.354
5,3%
6,5%
Hospital d'Inca
0
0
5
949
6
529
11
1.478
3,9%
2,9%
Gerència 061
0
0
2
1
0
0
2
1
0,7%
0,0%
Central de Compres
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
TOTAL
16
1.625
141
40.126
125
9.607
282
51.359
100,0%
100,00%
QUADRE III.B.2.SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I PER CENTRES GESTORS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENT
TOTAL
CENTRES GESTORS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
% NRE.
% IMP.
Serveis centrals
1
372
43
20.794
41
6.937
85
28.103
29,3%
39,8%
Hospital Universitari de Son Espases
1
101
49
7.229
13
890
63
8.220
21,7%
11,6%
Àrea de Salut de Menorca
1
176
10
1.908
4
270
15
2.354
5,2%
3,3%
Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
0
0
17
4.548
9
599
26
5.147
9,0%
7,3%
Atenció Primària de Mallorca
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
Hospital de Son Llàtzer
3
209
21
8.961
18
694
42
9.864
14,5%
14,0%
Hospital de Manacor
1
120
13
6.978
14
487
28
7.585
9,7%
10,7%
Hospital d'Inca
0
0
14
7.507
8
861
18
8.368
6,2%
11,8%
Gerència 061
0
0
4
47
1
4
5
51
1,7%
0,1%
Central de Compres
0
0
0
0
8
937
8
937
2,8%
1,3%
TOTAL
7
978 167
57.972
116
11.679 290
70.629 100,00%
100,0%
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PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ
Obert
Restringit
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Negociat
Obert simplificat
Derivat contracte marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificació
Pròrroga
No informat
TOTAL

QUADRE III.B.3. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
ASEF
ASME
061
HINC
HMAN
HSLL
HUSE
SC
NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE.
14
1.863
7
1.320
0
0
2
295
10
954
63 4.305
10 1.222
33 12.161 139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
26
2
0
0
0
0
0
0
4
234
0
0
2
70
27 12.655
33
4
1.878
7
393
0
0
2
95
1
60
5
257
16 4.551
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
225
4
367
2
1
1
499
0
0
2
60
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
908
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
83
0
0
2
19
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
109
0
0
1
272
4
2.340
3
204
12
864
0
0
22
0
0
1
345
0
0
0
0
0
0
0
0
32
2.722
33
21
3.966
21
2.534
2
1
11
1.478
15
3.354
73 4.826
45 7.635
94 27.564 282

TOTAL
IMP. % / NRE.
22.121
49,3%
0
0,0%
26
0,7%
12.959
11,7%
7.235
12,4%
0
0,0%
1.152
4,3%
908
1,1%
102
1,1%
0
0,0%
3.789
7,8%
3.067
11,7%
51.359 100,0%

% / IMP.
43,1%
0,0%
0,0%
25,2%
14,1%
0,0%
2,2%
1,8%
0,2%
0,0%
7,4%
6,0%
100,0%

QUADRE III.B.4. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
ASEF
ASME
CCOM
061
HINC
HMAN
HSLL
HUSE
SC
TOTAL
PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ
NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. % / NRE. % / IMP.
Obert
11
760
11
1.488
4
571
0
0
7 7.245
23 7.357
35 8.292
30 2.313
44 19.575 165 47.600
56,9%
67,4%
Obert simplificat
0
0
0
0
0
0
0
0
1
82
0
0
0
0
0
0
0
0
1
82
0,3%
0,1%
Obert simplificat abreujat
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
0,3%
0,1%
Restringit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
Negociat amb publicitat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1.799
0
0
1 1.799
0,3%
2,5%
Negociat sense publicitat
0
0
2
349
4
367
0
0
2
436
0
0
5 1.516
24 3.341
15 3.526
52 9.536
17,9%
13,5%
Negociat
4
2.739
0
0
0
0
0
0
2
114
3
107
2
56
0
0
0
0
11 3.017
3,8%
4,3%
Derivat contracte marc
7
755
0
0
0
0
5
51
2
24
0
0
0
0
1
3
0
0
15
833
5,2%
1,2%
Contractació centralitzada
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
272
0
0
6
322
2,1%
0,5%
Directe
0
0
0
0
0
0
0
0
1
288
0
0
0
0
0
0
0
0
1
288
0,3%
0,4%
Emergència
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
0,3%
0,1%
Modificació
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
95
0
0
0
0
0
0
1
95
0,3%
0,1%
Pròrroga
2
783
2
517
0
0
0
0
1
144
1
25
0
0
2
491
0
0
8 1.960
2,8%
2,8%
No informat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 5.002
27 5.002
9,3%
7,1%
TOTAL
26
5.147
15
2.354
8
937
5
51
17 8.369
28 7.584
42 9.864
63 8.219
86 28.103 290 70.629 100,0% 100,0%
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QUADRE III.B.5. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017-2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE PUBLICATS A LA PLACSP
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2017
2018
TIPUS DE CONTRACTE
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
CONCESSIÓ OBRA PÚBLICA
0
0
1
1.498
OBRES
1
170
12
5.481
SERVEIS
38
10.383
181
118.735
SUBMINISTRAMENTS
51
4.004
187
42.077
ALTRES
1
41
0
0
TOTAL
91
14.598
381
167.792
QUADRE III.B.6. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I CENTRES GESTORS
(EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRES
TOTAL
CENTRES GESTORS
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
ASEF
2
23
36
261
123
579
161
862
ASME
42
498
137
249
179
748
HINC
9
214
22
274
31
379
62
867
HMAN
26
420
64
540
50
536
140
1.497
HSLL
15
212
64
481
60
254
139
948
HUSE
15
238
162
1.904
121
867
298
3.009
SC
8
122
51
743
54
545
113
1.409
TOTAL
75
1.228
441
4.701
576
3.410
1.092
9.340
QUADRE III.B.7. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I CENTRES GESTORS
(EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRES
TOTAL
CENTRES GESTORS
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
ASEF
2
34
30
267
79
392
111
694
ASME
3
52
33
412
40
376
76
840
HINC
7
109
25
231
33
318
65
658
HMAN
17
248
45
431
40
374
102
1.054
HSLL
9
165
137
669
163
892
309
1.727
HUSE
10
300
129
1.585
167
1.284
306
3.169
SC
10
135
49
660
31
258
90
1.053
TOTAL
58
1.045
448
4.255
553
3.896
1.059
9.195
QUADRE III.B.8. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2017-2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE PUBLICATS A LA PLACSP.
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2017
2018
TIPUS DE CONTRACTE
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
OBRES
61
697
85
1.490
SERVEIS
103
864
445
3.579
SUBMINISTRAMENTS
200
1.388
628
4.298
TOTAL
364
2.949
1.158
9.368
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D.

ACTIVITAT CONTRACTUAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES
BALEARS

TIPUS DE CONTRACTE
SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
TOTAL

QUADRE III.C.1. ATIB 2017-2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
2017
NRE.
IMPORT
NRE.
2
170
5
2
193
2
4
363
7

2018
IMPORT
378
71
449

QUADRE III. C.2. ATIB 2017-2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE PUBLICATS A LA PLACSP
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2017
2018
TIPUS DE CONTRACTE
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
SERVEIS
7
335
7
SUBMINISTRAMENTS
1
130
4
TOTAL
8
465
11

TIPUS DE CONTRACTES
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRAMENT
TOTAL

QUADRE III.C.3. ATIB 2017-2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE
EXERCICIS 2017 I 2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÒS)
2017
NRE.
IMPORT
NRE.
3
67
0
7
59
9
18
147
10
28
272
19

2018
IMPORT

QUADRE III.C.4 ATIB 2017-2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE PUBLICATS A LA PLACSP
EXERCICIS 2017-2018
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA EXCLÒS)
2017
2018
TIPUS DE CONTRACTE
NRE.
IMPORT
NRE.
IMPORT
OBRES
0
0
2
SERVEIS
0
0
12
SUBMINISTRAMENTS
0
0
23
TOTAL
0
0
37
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340
137
477

0
103
69
172

44
94
164
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E.

ACTIVITAT CONTRACTUAL DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL DE LA CAIB

QUADRE III.D.1 ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I ENTITAT88
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
OBRES
SERVEIS
SUBMINISTRES
ALTRES
TOTAL
ENTITATS
NRE. IMP. NRE. IMP. NRE.
IMP.
NRE. IMP. NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
197 50.524 233 133.251
89
11.008 253 22.094 772 216.877
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
1
40
1
40
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
7
4.352
25 84.030
6
937
1
21
39 89.340
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
14
3.288
2
21
6
92
22
3.401
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
5 42.956
24 20.496
7
3.346
2
449
38 67.247
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
6
269
14
1.257
20
1.526
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
2
285
21
270
12
347
35
902
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
183
2.931 103
395
22
168
38 11.273 346 14.768
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
17 23.008
7
667 206 10.258 230 33.934
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
2
94
1
1
3
95
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
13
471
10
1.381
23
1.852
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació
de les Illes Balears (IBETEC)
7
890
7
513
14
1.403
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
1
2.370
1
2.370
FUNDACIONS
1
2
39
2.203
22
1.743
62
3.948
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
1
2
21
1.739
13
1.391
35
3.133
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
18
463
9
352
27
815
CONSORCIS
11
2.798
32
5.414
13
938
1
128
57
9.277
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
2
463
6
230
8
692
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
(COFIB)
1
24
1
24
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears
2
714
9
581
11
1.295
Consorci Velòdrom Palma Arena
7
307
4
573
1
128
12
1.008
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
6
1.637
1
9
7
1.646
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
3
447
12
4.030
3
135
18
4.612
TOTAL
209 53.324 304 140.868 124
13.689 254 22.222 891 230.102

88

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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QUADRE III.D.2.ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER OBJECTE I ENTITAT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
OBRA
SERVEIS
SUBMINISTRAMENT
ALTRES
TOTAL
ENTITATS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
131
26.185 125
33.132
40
6.244 153
13.048 449
78.610
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
4
2.885
7
530
11
3.415
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA)
29
4.584
20
3.062
3
404
1
26
53
8.076
Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears (AETIB)
21
4.991
6
114
5
623
32
5.729
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
3
1.353
32
16.004
6
558
3
1.102
44
19.018
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)
79
12.331
79
12.331
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB)
18
3.570
10
3.100 140
10.486 168
17.157
Ports de les Illes Balears
14
4.917
18
4.439
0
32
9.356
Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA)
2
75
3
28
1
21
6
124
Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears (IBETEC)
2
117
3
76
5
690
0
10
883
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears (GSAIB)
4
383
7
1.349
3
790
14
2.521
SOCIETAT MERCANTIL
2
39
1
1.809
0
3
1.848
Gestió d'Emergències de les Illes Balears,
SAU (GEIBSA)
2
39
1
1.809
0
3
1.848
FUNDACIONS
5
343
54
2.503
37
7.907
4
689 100
11.442
Fundació per als Estudis Superiors de
Música i Arts Escèniques de les Illes Balears
(FESMAE-IB)
3
63
1
13
4
76
Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears
2
146
18
1.254
9
3.279
3
639
32
5.318
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears
19
529
20
3.660
1
50
40
4.239
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
(Fundació BIT)
3
197
14
658
7
954
0
24
1.810
CONSORCIS
10
11.129
22
3.587
14
9.337
1
0
47
24.054
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes
Balears
4
470
8
335
0
12
805
Consorci per a la Recuperació de la Fauna
de les Illes Balears (COFIB)
1
28
1
30
2
58
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
2
7.785
4
860
3
173
0
9
8.818
Consorci per al Foment d'Infraestructures
Universitàries (COFIU)
1
2
39
1
1
5
39
Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i per al Foment
de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa
de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics)
4
2.397
4
2.397
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
3
947
11
2.191
1
8.799
0
15
11.937
TOTAL
146
37.658 203
39.262
92
25.296 158
13.737 599
115.954
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QUADRE III.D.3. ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017. CONTRACTES ORDINARIS PER PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I ENTITAT 89
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
PROCEDIMENT
PROCEDIMENT
DIÀLEG COMPETITIU
OBERT I
NEGOCIAT
I ALTRES
RESTRINGIT
TOTAL
ENTITATS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
133
179.564
9
314
630
36.999
772 216.877
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
1
40
1
40
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
19
83.034
1
47
19
6.259
39
89.340
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
9
3.178
3
107
10
116
22
3.401
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
30
62.923
8
4.324
38
67.247
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
15
1.048
5
478
20
1.526
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
9
616
1
39
25
246
35
902
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
346
14.768
346
14.768
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
22
23.246
208
10.688
230
33.934
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
1
27
2
68
3
95
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
17
1.772
6
80
23
1.852
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
10
1.349
2
53
2
1
14
1.403
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
1
2.370
1
2.370
FUNDACIONS
35
2.978
6
132
21
838
62
3.948
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
18
2.554
1
33
16
545
35
3.133
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
17
424
5
99
5
292
27
815
CONSORCIS
45
7.883
9
637
3
756
57
9.277
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
7
327
1
365
8
692
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB)
1
24
1
24
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears
9
970
2
324
11
1.295
Consorci Velòdrom Palma Arena
10
617
2
391
12
1.008
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa
de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
7
1.646
7
1.646
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
12
4.323
6
289
0
0
18
4.612
TOTAL
213
190.425
24
1.083
654
38.593
891 230.102
QUADRE III.D.4. ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER ENTITAT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
PROCEDIMENT
PROCEDIMENT
DIÀLEG COMPETITIU
OBERT I
NEGOCIAT
I ALTRES
RESTRINGIT
TOTAL
ENTITATS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
298
43.580
10
1.164
141
33.866
449 78.610
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
2
2.551
5
809
4
55
11
3.415
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
29
7.271
1
12
24
793
54
8.076
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
12
4.942
1
48
19
739
32
5.729
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
10
14.158
2
252
32
4.609
44 19.018
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
79
12.331
79 12.331
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
150
4.112
18
13.045
168 17.157
Ports de les Illes Balears
6
8.609
1
44
25
703
32
9.356
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
1
103
5
21
6
124
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació
de les Illes Balears (IBETEC)
1
871
8
12
9
883
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
8
964
6
1.557
14
2.521
SOCIETAT MERCANTIL
1.848
3
3
1.848
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
1.848
3
3
1.848
FUNDACIONS
32
9.225
11
643
57
1.575
100 11.442
89

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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QUADRE III.D.4. ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2018. CONTRACTES ORDINARIS PER ENTITAT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
PROCEDIMENT
PROCEDIMENT
DIÀLEG COMPETITIU
OBERT I
NEGOCIAT
I ALTRES
RESTRINGIT
TOTAL
ENTITATS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
3
30
1
45
4
76
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
13
4.538
19
780
32
5.318
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
6
3.941
9
130
25
167
40
4.239
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
10
715
2
513
12
582
24
1.810
CONSORCIS
5
22.536
3
786
39
732
47 24.054
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
3
433
9
372
12
805
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
(COFIB)
30
1
28
1
2
58
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears
8.060
2
758
7
9
8.818
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries
(COFIU)
39
4
4
39
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
2.397
5
5
2.397
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
2
11.578
13
359
15 11.937
TOTAL
335
77.188
24
2.593
240
36.172
599 115.954
QUADRE III.D.5.ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I ENTITAT90
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
NRE
NRE
ENTITATS
.
IMP.
.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
86
2.169 209
1.907
154
1.324
449
5.400
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
1
22
1
22
2
43
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
73
1.959
62
888
34
475
169
3.322
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
25
148
13
31
38
179
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
8
123
47
163
43
227
98
513
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
30
286
28
325
58
612
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
1
13
24
216
9
93
34
322
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
3
22
1
4
4
25
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
8
149
13
94
21
243
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació
de les Illes Balears (IBETEC)
3
53
10
34
12
53
25
140
FUNDACIONS
9
197 153
620
170
712
332
1.528
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
4
68
67
237
51
243
122
548
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
6
29
24
145
30
174
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
4
86
61
141
72
133
137
360
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
1
42
10
64
11
107
Fundació per a l’Esport Balear
8
142
16
139
24
281
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
1
6
7
52
8
58
CONSORCIS
9
217
68
707
10
99
87
1.025
Consorci Centre Balears Europa
2
8
2
8
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
(COFIB)
1
60
6
81
2
23
9
165
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
34
332
34
332
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
5
127
11
137
3
20
19
285

90

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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QUADRE III.D.5.ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2017. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I ENTITAT90
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
NRE
NRE
.
IMP.
.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.

ENTITATS
Balears
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci de Transports de Mallorca
TOTAL

3
104

30
2.583

1
14
430

9
140
3.234

5
334

56
2.135

1
22
868

9
226
7.953

QUADRE III.D.6.ENTITATS DEL SPI DE LA CAIB 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE I ENTITAT
(IMPORT EN MILERS D'EUROS, IVA INCLÓS)
SUBMINISTRAOBRES
SERVEIS
MENTS
ALTRES
TOTAL
ENTITATS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE. IMP. NRE.
IMP.
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
325
3.482 124
1.124
43
226
39
452 531
5.284
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
11
143
11
143
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA)
9
325
21
326
4
49
1
34
35
734
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
24
142
14
28
38
170
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
4
76
27
194
19
88
50
357
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)
310
3.048
- 310
3.048
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA)
1
5
1
7
2
12
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
37
411
37
411
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de
les Illes Balears (IBETEC)
2
33
6
30
4
36
12
98
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
3
54
1
18
1
8
5
80
Institut d'Estudis Baleàrics
31
230
31
230
FUNDACIONS
6
120 111
496
137
753
6
80 260
1.448
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
3
83
19
144
27
303
1
9
50
539
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
14
53
43
236
57
290
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
2
7
55
106
55
104
1
3 113
219
Fundació per a l’Esport Balear
1
30
11
145
10
98
3
61
25
333
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques
de les Illes Balears (FESMAE-IB)
12
48
2
12
1
8
15
68
CONSORCIS
2
35
16
220
7
79
25
334
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
(COFIB)
1
9
1
9
Consorci de Transports de Mallorca
2
35
16
220
6
70
24
325
TOTAL
333
3.637 220
1.610
187
1.057
45
532 785
6.836
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V. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar a la presidenta de la Comunitat
Autònoma perquè hi pogués formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants
que consideràs adients, de confirmat amb el que disposa l'article 30 del Reglament de règim
interior de l'SCIB.
Les al·legacions que va formular la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen ser rebudes
dia 29 de juliol i formen part d'aquest Informe.
Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s'ha suprimit o modificat el text de l'Informe
quan la Sindicatura n'ha acceptat el contingut. Quan no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès
opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que aquestes o són explicacions que confirmen
els fets i les valoracions exposats, o no s'han justificat de forma adequada els criteris o les
afirmacions mantingudes en l'al·legació, o es tracta de supòsits en què es manifesta la voluntat
d'esmenar la deficiència en el futur.
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VI. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en l'exercici de la funció
fiscalitzadora que li atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de
Comptes, va acordar d'aprovar l'Informe 193/2021 de les subvencions i dels contractes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018, en la sessió de
30 de setembre de 2021.
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VII. AL·LEGACIONS
Les al·legacions que ha formulat la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el tràmit
d'audiència de l'Informe provisional de les subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018 figuren en el tom
d'al·legacions adjunt.
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