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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
ABAQUA Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
APROP Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones
Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears
AQUIB Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
Art. Article
ATB Agència de Turisme de les Illes Balears
ATIB Agència Tributària de les Illes Balears
BDN Base de dades nacional
BITEL Balears Innovació Telemàtica
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAD Centre d’Atenció a les Drogodependències
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CBE
CITAT
CM
COFIB
COFIU
CPV
CSMDIB
CTM
DABA
DG
DGIDT
DGPF
DOUE
EBAP
EDAR
EPRTVIB
ESADIB
FBIT
FEDER
FISIB
FOGAIBA

Consorci Centre Balears Europa
Centre d’Innovació per Tecnologia Aplicada al Turisme
Contracte menor
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries
Vocabulari comú de contractes públics (Common Procurement
Vocabulary)
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears
Consorci Transports de Mallorca
Document de dades bàsiques
Direcció general
Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic
Direcció General de Pressuposts i Finançament
Diari Oficial de la Unió Europea
Escola Balear d’Administració Pública
Estació de depuració d’aigües residuals
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes
Balears
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
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GEIBSA
IB
IBANAT
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IBESTAT
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IB-Jove
IBSALUT
ICAC
IDI
IEB
Imp.
IPREM
IRPF
IVA
LCSP
LGS
NIF
Nre.
NRT
Núm.
MIBSA
OP
PCAP
PGCAIB
PPT
RD
RDLEG
REBIDE
RGLCAP
RGLS
RIB
RJPAC
ROAC
RRISCIB
SA
SAP

Fons Social Europeu
Gestió d’Amergències de les Illes Balears
Illes Balears
Institut Balear de la Natura
Institut Balear de l’Habitatge
Institut d’Estadística de les Illes Balears
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius de les Illes
Balears
Institut Balear de la Joventut
Servei de Salut de les Illes Balears
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
Institut d’Estudis Baleàrics
Import
Indicador públic de renda d’efectes múltiples
Impost sobre la renda de les persones físiques
Impost sobre el valor afegit
Llei 30/2007, de contractes del sector públic
Llei general de subvencions
Número d’identificació fiscal
Nombre
Neurorreflexoteràpia
Número
Multimèdia de les Illes Balears
Document comptable d’obligació de pagament
Plec de clàusules administratives particulars
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Plec de prescripcions tècniques
Reial decret
Reial decret legislatiu
Xarxa Balear d’Investigadors en Malalties de l’Esquena
Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques
Reglament general de la Llei de subvencions
Ràdio de les Illes Balears
Règim jurídic i procediment administratiu comú
Registre Oficial d’Auditors de Comptes
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
Societat anònima
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SARHA
SAU
SCIB
SEMILLA
SFM
SITIBSA
SL
SOIB
SUBV
TACRC
TRAIN
TRLCSP
TRLF
TRLS
TVIB
UGE
UIB
UTE

Subjecte a regulació harmonitzada
Societat anònima unipersonal
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Serveis de Millora Agrària, SA
Serveis Ferroviaris de Mallorca
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears
Societat limitada
Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Subvenció
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
Document per a la tramesa d’informació a la Sindicatura de
Comptes
Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic
Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma
Text refós de la Llei de subvencions
Televisió de les Illes Balears
Unitat de gestió econòmica
Universitat de les Illes Balears
Unió temporal d’empreses
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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 del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que corresponen al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L’article 12 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de l’SCIB, 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, fent referència, els primers, 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—, mentre que els segons han de fer
referència als resultats d’actuacions de fiscalització concretes sobre entitats, períodes,
comptes, operacions, activitats o serveis determinats.
D’acord amb els articles 2.2.a 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 concedits pels 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 caràcter, formalitzats pels diferents subjectes
inclosos en el seu àmbit d’actuació.
El Programa d’actuacions de la Sindicatura de Comptes per als anys 2016 i 2017 preveu
l’elaboració d’un informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent als exercicis 2013 i 2014. És una fiscalització de caràcter específic,
d’acord amb l’establert en l’article 27.3 del Reglament de règim interior d’aquesta Sindicatura, i
de regularitat de l’activitat subvencionadora i de la contractació, per comprovar si les entitats
fiscalitzades compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables i per
emetre’n judici.
Durant el segon semestre de 2016, un equip integrat per 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.
Atès el que s’ha exposat anteriorment, i fent ús de les competències que té atribuïdes l’SCIB
d’acord amb la Llei 4/2004, de 2 d’abril, s’emet aquest Informe de les subvencions i dels
contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2013 i
2014, d’acord amb les Directrius tècniques aprovades pel Consell de l’SCIB el 18 de maig de
2015.
Les taules i els gràfics que apareixen en l’Informe són elaboració pròpia dels auditors de l’Àrea
d’Auditoria de la CAIB, tret que s’indiqui el contrari.
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Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l’Informe s’expressen en milers d’euros,
tret 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 algunes
diferències degudes al format de visualització de les dades.
En el cas dels contractes, els imports s’han d’entendre IVA inclòs, excepte que s’indiqui el
contrari.
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 prestada pel personal de les unitats de contractació i tramitació de
subvencions de les diferents conselleries, els organismes autònoms i les entitats dependents
de la CAIB que formen part de l’àmbit subjectiu d’aquest Informe.

2. MARC NORMATIU
En el marc de les normes i els principis generals que dicten la Constitució espanyola de 27 de
desembre de 1978, i la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està subjecta
directament a allò que disposa el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances de la CAIB; a les lleis de pressuposts generals de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma vigents; a la normativa específica, estatal i autonòmica, en matèria de
subvencions i contractes, i als decrets i les ordres de desplegament que li resultin aplicables.
Així mateix, cal fer menció expressa de la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del
Consell Europeu, de 31 de març, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis, i de la Directiva 2004/17/CE,
també del Parlament Europeu i del Consell Europeu, i de 31 de març, sobre coordinació dels
procediments d’adjudicació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis
postals.
Activitat subvencionadora:
El marc normatiu específic que regula l’activitat subvencionadora de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears està constituït, bàsicament, per les disposicions següents:


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);



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



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;



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;



Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, i
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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 les entitats de dret públic que depenen
de la CAIB, els és aplicable la mateixa normativa que a l’Administració general de la CAIB
(article 3.1 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 l’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 les
conselleries i de les entitats de dret públic que en depenen. El Pla de l’any 2013 va ser aprovat
per Acord de Consell de Govern de 22 de març de 2013 (BOIB núm. 40, de 23 de març de
2013), mentre que el corresponent a l’exercici 2014 va ser aprovat per Acord del Consell de
Govern de 14 de març de 2014 (BOIB núm. 36, de 15 de març de 2014).
Contractació:


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);



Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de contractes en els sectors de l’aigua, l’energia, els
transports i els serveis postals;



Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica la LCSP i la Llei 31/2007 per adaptar-les a la
normativa comunitària;



Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre;



Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la LCSP;



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 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (i les seves modificacions), i



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.

En matèria de contractació, l’article 3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, distingeix en l’àmbit
subjectiu, als efectes d’aquesta Llei, entre les entitats que tenen configuració d’administració
pública, de poder adjudicador, i la resta d’ens, organismes i entitats del sector públic que no
tenen caràcter de poder adjudicador. Així, els organismes autònoms i els consorcis integrants
del sector públic de la CAIB tenen caràcter d’administració pública, mentre que les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils públiques i les fundacions del sector públic
tenen el caràcter de poder adjudicador.
A més del TRLCSP, s’ha de tenir en compte la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de contractes en
els sectors de l’aigua, l’energia, el transport i els serveis postals, en els casos en què resulta
aplicable.
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Així mateix, s’ha tingut en compte el que disposen les instruccions internes de contractació de
les entitats dependents del sector públic instrumental autonòmic, quan han resultat aplicables.

3. OBJECTIUS GENERALS
En les Directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de l’SCIB s’han establert com
a objectius generals d’aquest Informe sobre l’activitat subvencionadora i els contractes de la
CAIB corresponent als exercicis 2013 i 2014, els següents:
a. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

Els objectius d’aquest treball de fiscalització s’han d’adreçar a l’obtenció d’una seguretat
raonable que els actes administratius referents a les convocatòries, les concessions, la
formalització i la justificació, i als aspectes comptables i financers de les subvencions per
analitzar es realitzen d’acord amb la normativa aplicable.
Els objectius que es fixen per analitzar l’activitat subvencionadora durant els exercicis 2013 i
2014 són els següents:


Constatar 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.



Comprovar 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 per òrgans gestors o entitats dependents, segons pertoca, les
principals incidències dels expedients fiscalitzats, distingint entre subvencions amb
concurrència i subvencions de concessió directa. Així mateix, es fan constar les recomanacions
i les mesures per emprendre a fi de millorar l’activitat de foment de l’Administració de la
Comunitat Autònoma. Abans de l’anàlisi concreta del 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.
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 2013 i
2014, distingint, d’una banda, les subvencions que han atorgat les diferents conselleries i
organismes autònoms i, de l’altra, les subvencions que han atorgat o gestionat entitats del
sector públic instrumental autonòmic.
b. CONTRACTES

Els objectius d’aquest treball s’han d’adreçar a determinar si, durant els exercicis 2013 i 2014,
la contractació pública de la CAIB s’ajusta a la normativa i als principis rectors que li són
aplicables (publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació),
així com a l’execució correcta de la despesa pública.
En particular, s’ha d’examinar per a cadascun dels contractes seleccionats:


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



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, tot i que, abans de l’anàlisi concreta del 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.
Pel que fa al tractament i l’exposició dels resultats obtinguts s’ha seguit la classificació orgànica
del sector públic autonòmic que estableixen les lleis de pressuposts generals de la CAIB per als
exercicis 2013 i 2014, distingint entre la contractació formalitzada per l’Administració general de
la CAIB i les seves entitats dependents, l’IBSALUT i l’ATIB.

4. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
A.

ÀMBIT SUBJECTIU

L’àmbit subjectiu d’aquesta fiscalització comprèn:


l’Administració general de la Comunitat Autònoma;



les entitats dependents del sector públic instrumental autonòmic;



el Servei de Salut de les Illes Balears, i



l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Cal esmentar que la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes
Balears, disposa la reducció i la simplificació del sector públic autonòmic. El Consell de Govern,
en sessió de 13 d’abril de 2012, aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 14 d’abril). Posteriorment, el
Consell de Govern n’ha aprovat les fases següents:




segona fase (Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012, publicat en el BOIB
núm. 96, de 5 de juliol);
tercera fase (Acord del Consell de Govern de 16 de novembre de 2012, publicat en el
BOIB núm. 171, de 20 de novembre de 2012), i
tercera fase, modificacions puntuals posteriors (Acord del Consell de Govern de 30 de
novembre de 2012, publicat en el BOIB núm. 179, d’1 de desembre; Acord del Consell
de Govern de 10 de maig de 2013, publicat en el BOIB núm. 67, d’11 de maig; Acord del
Consell de Govern de 25 d’octubre de 2013, publicat en el BOIB núm. 150, de 31
d’octubre, i Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2014, publicat en el BOIB
núm. 167, de 6 de desembre).

Les actuacions previstes en el Projecte de Reestructuració s’han continuat executant durant
l’exercici 2014, si bé, en el moment de tancar l’exercici, no s’han completat íntegrament. Val a
dir que la tercera fase del Projecte ha resultat modificada puntualment durant l’exercici 2015.
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És per això que l’àmbit subjectiu de l’Informe, pel que fa a les entitats dependents de la CAIB i
la seva classificació, varia lleugerament entre els exercicis 2013 i 2014, i al tancament de
l’exercici 2013 és el que es detalla a continuació:


Entitats públiques empresarials (11):
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
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 i Culturals (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)



Societats mercantils (6):
Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SAU (SITIBSA)
Televisió de les Illes Balears, SA (TVIB, SA)
Ràdio de les Illes Balears, SA (RIB, SA)
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
Multimèdia de les Illes Balears, SAU (MIBSA)



Fundacions (11):
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
(CSMDIB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l’Esport Balear (Illesport fins a 2012)
Fundació Robert Graves
Fundació Teatre Principal d’Inca
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
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 d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
Fundació Santuari de Lluc
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (F. BIT)
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Consorcis (19):
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)
Consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma”
Institut d’Estudis Baleàrics
Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Consorci del Museu Joaquim Torrents Lladó
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
Consorci Pla D - Llucmajor
Consorci Parc de les Estacions
Consorci Formentera Desenvolupament
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 Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i el Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta Turística 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)

Les variacions que s’han produït en el mapa d’entitats dependents a l’exercici 2014 respecte a
la situació de l’exercici anterior, són les següents:
En el subgrup de les entitats públiques empresarials es produeixen les variacions següents:


Creació de l’entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA). Es du a terme l’extinció de l’empresa pública Serveis de Millora Agrària,
SAU (SEMILLA), mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor
de l’entitat pública empresarial, els estatuts de la qual estableixen expressament l’ús
del mateix acrònim que l’empresa pública extingida, SEMILLA.



Creació de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA). Es du a terme l’extinció de l’empresa pública Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SAU (SITIBSA), mitjançant la cessió global d’actius i
passius, sense liquidació, a favor de l’entitat pública empresarial, els estatuts de la qual
estableixen expressament l’ús del mateix acrònim que l’empresa pública extingida,
SITIBSA.
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Quant al subgrup de les societats mercantils dependents, es produeixen les variacions
següents:


Dissolució de l’empresa pública Serveis de Millora Agrària, SAU (SEMILLA), tal com
s’exposa en l’apartat anterior, en relació amb la creació de l’entitat pública empresarial
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA).



Dissolució de l’empresa pública Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears,
SAU (SITIBSA), tal com s’exposa en l’apartat anterior, en relació amb la creació de
l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA).



Dissolució dels ens Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA,
mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (entitat pública empresarial amb el capital social
de totes dues societats subscrit íntegrament per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears).

En el subgrup de les fundacions dependents no hi ha cap variació.
Pel que fa al subgrup de consorcis dependents, es produeix la variació següent:


Dissolució del Consorci Parc de les Estacions, el qual no s’integra en el Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, tal com estava inicialment previst.

D’acord amb l’anterior, al tancament de l’exercici 2014, les entitats dependents del sector públic
instrumental autonòmic queden classificades de la manera següent:


Entitats públiques empresarials (13):
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
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 i Culturals (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)



Societats mercantils (2):
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
Multimèdia de les Illes Balears, SAU (MIBSA)
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Fundacions (11):
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
(CSMDIB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l’Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació Teatre Principal d’Inca
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
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 d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
Fundació Santuari de Lluc
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (F. BIT)



Consorcis (18):
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)
Consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma”
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Consorci del Museu Joaquim Torrents Lladó
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
Consorci Pla D - Llucmajor
Consorci Formentera Desenvolupament
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 Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i el Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta Turística de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics)
Consorci d’Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
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Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP)
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)

B.

ÀMBIT OBJECTIU I TEMPORAL

Tal com s’ha esmentat en l’apartat I.3, conformen l’àmbit objectiu d’aquest Informe:


La revisió de les subvencions que ha atorgat la CAIB durant els exercicis 2013 i 2014, a
fi d’obtenir una seguretat raonable que els actes administratius referents 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 d’aplicació.
No és objecte d’aquest Informe la fiscalització dels convenis subscrits pels òrgans
gestors durant els exercicis 2013 i 2014, ni tampoc el seguiment de la justificació de
subvencions seleccionades en Informes d’exercicis anteriors.



La revisió dels contractes formalitzats per la CAIB al 2013 i 2014, a fi de determinar si
la contractació pública s’ajusta a la normativa i als principis rectors que li són aplicables
(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, atès que l’SCIB
ha elaborat l’Informe 119/2016 sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el sector
públic autonòmic durant l’exercici 2013, com a resultat de la fiscalització coordinada
entre els òrgans de control extern de les comunitats autònomes i ciutats autònomes
que en disposen i el Tribunal de Comptes. Tampoc ho és el seguiment de l’execució de
contractes seleccionats en informes d’exercicis anteriors.

L’abast temporal de la fiscalització se circumscriu als exercicis 2013 i 2014.

5. METODOLOGIA
Els criteris i les tècniques que s’han d’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 elaborats per la Intervenció General de l’Estat, la Comissió de Coordinació dels
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, i també, supletòriament, les Normes
tècniques d’auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
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A partir de la informació retuda per la Intervenció General de la CAIB, per les entitats
dependents, així com de la que s’ha tingut coneixement com a conseqüència de l’elaboració
per part de l’SCIB de l’Informe 125/2016 sobre la rendició correcta d’informació relativa a la
contractació de les entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2013, 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 retuda per la
Intervenció General de la CAIB i per les mateixes entitats dependents.



Determinar l’import total de l’activitat subvencionadora, les obligacions reconegudes
dins els exercicis 2013 i 2014 i el nombre de beneficiaris, d’acord amb la informació
tramesa.



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



Examinar els expedients i la documentació justificativa les subvencions esmentades a fi
de determinar si l’activitat de foment de l’ens fiscalitzat s’ajusta al 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
subvencions de concessió directa.



Detallar les incidències de compliment de legalitat que s’han posat de manifest durant
el treball de fiscalització, per a cada un dels expedients analitzats; així com les
incidències considerades més significatives, atesos l’abast i les limitacions esmentades
en aquest Informe.

En matèria de contractes:
L’anàlisi dels contractes formalitzats durant els exercicis 2013 i 2014 s’ha dut a terme en funció
de la seva 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.
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.
A partir de la informació disponible per l’SCIB, s’han dut a terme les actuacions següents:


Analitzar de forma global l’activitat contractual de l’Administració general de la CAIB i
de les seves entitats dependents, de l’IBSALUT i de l’ATIB.



Determinar l’import total dels contractes formalitzats durant els exercicis 2013 i 2014,
distingint per tipologia 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.
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Seleccionar una mostra dels contractes formalitzats el 2013 i 2014, d’acord amb el que
s’estableix en les Directrius tècniques de fiscalització.



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 de cadascun dels expedients que conformen la
mostra, agrupats per entitats, i distingir entre contractes no menors i contractes menors.



Detallar les incidències de compliment de legalitat que s’han posat de manifest durant
el treball de fiscalització, per a cada un dels expedients analitzats de forma
individualitzada; així com les incidències considerades més significatives, atesos l’abast
i les limitacions esmentades en aquest Informe.

El treball de fiscalització s’ha dut a terme a les dependències de l’SCIB o a la seu de les
entitats fiscalitzades, on, si escau, s’ha desplaçat l’equip auditor.
A continuació, s’exposen els criteris que s’han tingut en compte per seleccionar la mostra de
subvencions i contractes per fiscalitzar, als efectes d’aquest Informe.

A.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES MOSTRES DE SUBVENCIONS

Formen part de l’univers totes les subvencions o línies de subvencions atorgades als exercicis
2013 i 2014, amb independència de la conselleria, l’organisme autònom, el centre gestor o
l’entitat dependent que les han atorgat. Així, i per seleccionar la mostra de subvencions o línies
de subvencions per fiscalitzar, no s’ha tingut en compte l’exercici concret en què s’han atorgat,
sinó que s’han tractat com si totes fossin del mateix període.
a. Administració general de la CAIB

Per seleccionar la mostra per fiscalitzar, s’han detret de la població total (quan s’han detectat)
les tipologies d’operacions següents:
a) Les subvencions de concessió directa en què els beneficiaris són exclusivament altres
administracions públiques.
b) Les subvencions finançades exclusivament amb fons europeus, atès que les
fiscalitzen a posteriori els organismes corresponents.
A més, la mostra està formada per subvencions amb convocatòria i subvencions sense
convocatòria, seleccionades d’acord amb els criteris següents:
1. Subvencions amb convocatòria:
1.1.

1.2.

Les línies de subvencions s’han classificat de més import a menys, i s’han
seleccionat les tres subvencions amb convocatòria amb més import d’obligacions
reconegudes.
Al mateix temps, per a cada línia de subvenció, s’han seleccionat deu beneficiaris:
vuit beneficiaris, per més import d’obligacions reconegudes, i dos, a l’atzar.

2. Subvencions sense convocatòria:
Les subvencions s’han classificat de més import a menys import d’obligacions reconegudes, i
s’han eliminat les atorgades exclusivament a altres administracions territorials i a entitats
dependents o vinculades. S’ha analitzat un total de deu subvencions sense convocatòria, nou
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de directes i una de nominativa, de les quals set s’han seleccionat segons el criteri de més
import i tres, a l’atzar.
b. Entitats dependents

Per seleccionar la mostra per fiscalitzar, s’han detret de la població total (quan s’han detectat)
les subvencions que han atorgat les entitats dependents, finançades exclusivament amb fons
europeus, atès que les fiscalitzen a posteriori els organismes corresponents.
Els criteris de selecció de la mostra de subvencions per fiscalitzar han estat els següents:


Fiscalitzar una línia de subvencions amb convocatòria, seleccionada pel criteri de més
volum entre les atorgades durant els anys 2013-2014, d’acord amb la informació
disponible en el moment d’elaborar l’Informe.
D’aquesta línia de subvencions amb convocatòria seleccionada s’ha analitzat un total
de deu expedients: vuit, segons el criteri de major volum, i dos, a l’atzar.



B.

Fiscalitzar una subvenció sense convocatòria, seleccionada pel criteri de més volum.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES MOSTRES DE CONTRACTES

Formen part de l’univers tots els contractes formalitzats als exercicis 2013 i 2014, amb
independència de la conselleria, l’organisme autònom, el centre gestor o l’entitat dependent
que els ha tramitat. Així, i per seleccionar la mostra de contractes per fiscalitzar, no s’ha tingut
en compte l’exercici concret en què s’han formalitzat, sinó que s’han tractat com si tots fossin
del mateix període.
a. Administració general de la CAIB (inclou organismes autònoms i ATIB)

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), excepte dues de l’exercici
2013, en què s’ha comprovat que realment són pròrrogues;



contractes d’arrendament (classificats amb el codi ARR);



pròrrogues d’arrendament (classificats amb el codi PRO02);



cessions de contractes o canvis de nom de l’adjudicatari (classificats amb el codi
CESSI);



encàrrecs de gestió;



contractes privats;



contractes referits a les concessions de les carreteres d’Eivissa, atès que, en realitat,
no corresponen a nous contractes formalitzats o a modificacions dels contractes inicials
a l’any 2013, sinó que s’han formalitzat amb anterioritat i s’han donat d’alta en el
sistema informàtic de la CAIB en aquest exercici. D’altra banda, determinats expedients
de modificació de crèdit associats a pluriennals d’aquestes concessions (per
reajustament d’anualitats pel variable per facturar ajustat al tràfic de l’any anterior)
s’han retut com a modificacions de contractes, quan en realitat no ho són, i



reajustaments d’anualitats del contracte de construcció de l’edifici R+D+I del Parcbit.

Els criteris de selecció de la mostra de contractes no menors han estat els següents:
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1) s’han seleccionat onze expedients per més import d’adjudicació: nou, per aplicació estricta
d’aquest criteri; més dos, segons el criteri de més volum, però que no siguin expedients
de transport escolar (atès que per l’aplicació estricta del criteri de més volum, ja n’hi ha
tres que formen part de la mostra seleccionada), i
2) se n’han seleccionat onze a l’atzar.
Pel que fa als contractes menors, s’han analitzat cinquanta-set contractes, dels quals devuit
s’han seleccionat per mostra dirigida i la resta, a l’atzar.
b. Servei de Salut de les Illes Balears

Dels vuit contractes no menors fiscalitzats, cinc s’han seleccionat segons el criteri de més
volum i tres, per mostra dirigida.
S’han analitzat denou contractes menors, disset dels quals s’han seleccionat pel criteri de més
volum i dos, a l’atzar.
c. Entitats dependents

Per seleccionar la mostra d’expedients per fiscalitzar, de la informació retuda per les entitats
dependents de la CAIB mitjançant el document TRAIN corresponent als exercicis 2013 i 2014,
s’han detret les tipologies d’operacions següents (quan s’han detectat):


els encàrrecs de gestió i



els expedients que ha revisat la Intervenció general de la CAIB en els seus informes de
control financer.

Així mateix, per a l’exercici 2013, s’han inclòs en la població total les operacions de les quals
l’SCIB ha tingut coneixement com a conseqüència de l’elaboració de l’Informe 125/2016, sobre
la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2013.
S’ha seleccionat una mostra de trenta-cinc contractes per fiscalitzar, en funció dels criteris
següents:
1) devuit contractes, per més volum;
2) tretze contractes, a l’atzar, i
3) quatre contractes, dels que no han estat comunicats a l’SCIB i s’han detectat durant
l’elaboració de l’Informe 125/2016.

6. INFORMACIÓ TRAMESA I LIMITACIONS
Per realitzar aquest Informe, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha tramès la relació de subvencions atorgades per les seccions pressupostàries, així
com les bases reguladores, les convocatòries i les dades pressupostàries corresponents als
exercicis 2013 i 2014. Així mateix, ha tramès a l’SCIB la relació dels contractes menors i no
menors formalitzats en el 2013 i el 2014 a l’àmbit de l’Administració general de la CAIB,
l’IBSALUT i l’ATIB, d’acord amb el que disposa l’article 29 del TRLCSP.
D’altra part, les entitats dependents han retut, mitjançant els documents DABA i TRAIN, la
informació referent a subvencions, ajudes, mesures de suport i, en general, qualsevol
disposició dinerària sense contraprestació que han concedit al llarg d’aquests dos exercicis; així
com la relació dels contractes formalitzats en el 2013 i el 2014 d’import igual o superior a 18
milers d’euros.
22

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

La informació retuda en els documents DABA i TRAIN determina l’univers sobre el qual se
selecciona la mostra de subvencions i contractes de les entitats dependents de la CAIB que
han de ser objecte de fiscalització per la Sindicatura de Comptes. Tot i així, en l’Informe
125/2016, elaborat per l’SCIB, sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació
de les entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2013, s’ha posat de manifest que algunes entitats no reten la informació requerida, o
bé la reten parcialment. És per això que, per elaborar aquest Informe, s’han tingut en compte
les operacions contractuals de 2013 que, sense haver estat comunicades a l’SCIB, s’han
detectat durant l’elaboració del dit Informe 125/2016.

Limitacions de l’abast
La relació d’expedients de l’Administració general de la CAIB tramesa a l’SCIB no està
degudament depurada, atès que inclou com a nous contractes formalitzats i nous modificats,
operacions que no són més que el resultat d’haver-los donat d’alta en el sistema informàtic de
la CAIB durant els exercicis objecte de fiscalització. Així mateix, determinats expedients de
modificació de crèdit associats a pluriennals de concessions s’han retut com a modificacions de
contractes, quan no ho són.
La informació del Servei de Salut de les Illes Balears tramesa a l’SCIB és incompleta, atès que
no hi consten els contractes que han formalitzat les gerències de l’Hospital Son Llàtzer, de
l’Hospital Comarcal d’Inca i de l’Hospital de Manacor, excepte pel que fa als que superen els
500 milers d’euros o els que s’han tramitat a través de la Central de Compres, que sí que han
estat comunicats a l’SCIB a través dels Serveis Centrals del Servei de Salut. D’altra banda,
s’ha detectat que la relació de contractes corresponent a les gerències de l’Hospital de Son
Espases, de l’Àrea de Salut de Menorca i de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, inclou
expedients duplicats, per un import total de 286 milers d’euros. Ateses aquestes mancances i
deficiències, són una limitació de l’abast de la fiscalització, motiu pel qual l’SCIB no pot
garantir-ne la integritat.
D’acord amb l’Informe 125/2016 sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació
de les entitats dependents de la CAIB corresponent a l’exercici 2013, les entitats EPRTVIB,
ATB, ABAQUA, IBANAT, CTM, SFM i FISIB han formalitzat contractes que no han estat
comunicats a l’SCIB mitjançant el document TRAIN, que s’han inclòs, per elaborar aquest
Informe, en la població total de contractes formalitzats l’any 2013.
L’IB-Jove, SEMILLA, la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, el Consorci per a la Música de
les Illes Balears “Orquestra Simfònica de les Illes Balears”, el Consorci Museu Joaquim Torrens
Lladó, el Consorci Formentera Desenvolupament, el COFIU, el Consorci APROP i la FISIB no
han retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa a les subvencions atorgades i
als contractes formalitzats durant l’exercici 2013. En conseqüència, no ha estat possible
incloure les subvencions i els contractes d’aquestes entitats dins les mostres subjectes a revisió
i verificar el compliment de la normativa de subvencions i contractes durant l’esmentat exercici.
L’IBAVI, ABAQUA, IBANAT, SFM, IBISEC, Ports de les Illes Balears, IB-Jove, SITIBSA,
SEMILLA, Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel, la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal, la Fundació Santuari de Lluc, el Consorci
Escola dHoteleria de les Illes Balears, el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consorci Museu Joaquim Torrens Lladó, el Consorci
Formentera Desenvolupament, el COFIU, el Consorci APROP, el Consorci Velòdrom Palma
Arena, el CTM i la FISIB no han retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa a
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les subvencions atorgades i als contractes formalitzats durant l’exercici 2014. En conseqüència,
no ha estat possible incloure les subvencions i els contractes d’aquestes entitats dins les
mostres subjectes a revisió i verificar el compliment de la normativa de subvencions i
contractes durant l’esmentat exercici.
Totes les entitats esmentades en el paràgraf anterior, excepte l’Institut d’Estudis Baleàrics, el
Consorci del Museu Joaquim Torrents Lladó, el Consorci Formentera Desenvolupament i la
FISIB, han retut amb posterioritat a l’SCIB la informació relativa a les subvencions atorgades i
als contractes formalitzats durant l’exercici 2014.
Aquestes limitacions impedeixen afirmar que la informació que consta en l’Informe sigui
completa i comprensiva de tota l’activitat de foment i contractual de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears durant els exercicis fiscalitzats.

7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar a la presidenta de la Comunitat
Autònoma, i també a la persona que va ocupar aquest càrrec durant el període fiscalitzat, per
tal que es poguessin formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que es
consideressin adients, de conformitat amb el que preveu l’article 30 del Reglament de règim
interior de I’SCIB.
Les al·legacions formulades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen ser rebudes
dia 12 d’abril de 2017 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 mantinguts en l’al·legació, o es tracta de supòsits en què es manifesta la
voluntat d’esmenar la deficiència en el futur.

24

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

II. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA
1. SUBVENCIONS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
LA CAIB
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

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 2013 i 2014 ha estat
la següent:

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
11 Presidència
12 Turisme i Esports
Educació, Cultura i
13 Universitats
Vicepresidència
Econòmica, de Prom.
14 Empre.i d’Ocup.
Agricultura, Medi Ambient i
15 Territori
16 Administracions Públiques
17 Familía i Serveis Socials
Salut, Família i Benestar
18 Social
19 Economia i Competitivitat
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d’Ocupació de les IB
Escola Balear de
78 l’Administració Pública
TOTAL

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
11 Presidència
12 Turisme i Esports
Educació, Cultura i
13 Universitats
14 Hisenda i Pressuposts
Agricultura, Medi Ambient i
15 Territori
16 Administracions Públiques
17 Familía i Serveis Socials
18 Salut
19 Economia i Competitivitat
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d’Ocupació de les IB
Escola Balear de
78 l’Administració Pública
TOTAL

CAIB 2013. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2013
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
1
6
312
12
2.365
18
2.677
11
320
1.951
4
199
324
2.150
13

569

2.898

8

482

577

3.380

11

624

5.232

5

1.062

629

6.294

4
0
0

700
0
0

7.748
0
0

3
2
4

417
365
91

703
2
4

8.165
365
91

8
0
0
17

26
0
0
123

2.873
0
0
5.568

11
0
1
247

1.985
0
26
448

37
0
1
370

4.858
0
26
6.016

2
67

41
2.409

17
26.600

0
297

0
7.440

41
2.706

17
34.040

CAIB 2014. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2014
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
3
35
1.472
9
2.176
44
3.648
11
501
3.626
3
36
504
3.661
9
2

429
247

3.000
388

16
0

875
0

445
247

3.875
388

2
1
5
0
13
0
9

450
45
39
0
383
0
102

7.315
58
2.953
0
5.900
0
6.541

0
2
3
6
12
1
331

0
210
1.522
346
1.237
30
226

450
47
42
6
395
1
433

7.315
268
4.474
346
7.136
30
6.766

2
57

57
2.288

253
31.503

0
383

0
6.658

57
2.671

253
38.161
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L’ordre de les seccions pressupostàries que apareix en els quadres anteriors és l’establert en la
Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2013, i en la
Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2014.
Són objecte del present Informe:

B.



tres línies de subvencions amb convocatòria, corresponents a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació; a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, i a l’entitat autònoma Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB);



i deu subvencions de concessió directa: una subvenció nominativa de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, i nou subvencions sense convocatòria,
corresponents a les conselleries de Presidència, de Turisme i Esports, d’Educació,
Cultura i Universitats, de Salut i d’Economia i Competitivitat.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, les incidències més
significatives de la fiscalització dels expedients revisats de l’Administració general de la CAIB
són les següents:


SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

1. En la convocatòria d’ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge atorgades per la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, no queda justificada la tramitació de
les ajudes fiscalitzades com a subvencions directes, sense donar compliment al principi
de concurrència.
2. En relació amb la mateixa convocatòria, i pel que fa als expedients núm. 1-9, malgrat
que l’article 129 del Decret 68/2008 indica expressament que la qualificació provisional
no suposa l’adquisició d’un compromís econòmic de l’Administració respecte a les
actuacions que es puguin portar a terme, atès que la qualificació provisional crea una
expectativa de percebre una quantitat certa i determinada, aquesta hauria de tenir un
reflex pressupostari, tramitant, si escau, l’expedient corresponent de despesa pluriennal.
3. En relació amb la mateixa convocatòria, i pel que fa a l’expedient núm. 8, s’han detectat
incidències en la justificació de la subvenció.
4. En la convocatòria d’ajudes destinades a mantenir el lloc de treball de persones
amb discapacitat en centres especials d’ocupació atorgades per la Conselleria
d’Economia i Competitivitat, les activitats subvencionades comprenen un total de trentavuit objectes subvencionables d’àmbits diferents, amb la qual cosa es produeix una
generalització que impedeix que les bases reguladores compleixin adequadament el
mandat de certesa i concreció que ha de presidir aquesta regulació, i que és
especialment transcendental pel que fa a l’objecte i als destinataris de les subvencions.


SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

5. En els expedients núm. 5, 6, 9 i 10 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
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transparència, l’objectivitat, la igualtat i la no-discriminació que aportaria una
convocatòria pública (art. 6, 7.1.c i 7.2 del TRLS).1
6. En els expedients núm. 5, 6 i 10, l’objecte que consta en la sol·licitud de subvenció de
l’entitat beneficiària i el que consta en la memòria justificativa o en la Resolució de la
concessió, són diferents, sense que quedi acreditada en l’expedient la vinculació entre
ambdós conceptes.
7. En tots els expedients de subvencions de concessió directa analitzats s’han detectat
incidències en les justificacions.
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 ha dut a terme la Sindicatura de Comptes.

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
A.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:2
CAIB 2013-2014. AJUDES PER AFAVORIR L’ACCÉS A L’HABITATGE
(EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
2
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
379
3i4
2
Mirtia de desarrollos, SL
293
3
3
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
282
3
4
Zaguer Inmoron, SL
894
3i6
Comunitat propietaris c/Sant Bartomeu 63
5
353
(Llucmajor) ARI Platja de Palma
6
Ajuntament de Palma
227
3
7
Ajuntament de Palma
317
3i6
8
Fundació AMADIP ESMENT
679
3i5
9
Comunitat propietaris c/Rei Sanç 8 (Palma)
18
3, 4 i 6
10
APH 125/2011
1
3i4
Import expedients Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
3.444
Territori

CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2013-2014. 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

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

2

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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a.

NORMATIVA

1. Normativa reguladora
Normativa estatal:


Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal
d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, i



Conveni entre el Ministeri de l’Habitatge i la CAIB per a l’aplicació del Pla Estatal
d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, d’1 d’abril de 2009.

Normativa autonòmica:


Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen les ajudes per afavorir l’accés a
l’habitatge en el marc del Pla Estratègic d’Habitatge 2008-2011, modificat pel Decret
32/2009, de 29 de maig;



Acord del Consell de Govern, de 24 d’abril de 2009, de resolució de discrepància en
relació a diversos expedients de subvenció en matèria d’habitatge, pel qual s’estableixen
els criteris per a la tramitació dels expedients de subvenció en aquesta matèria;



Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 8 de juliol de 2013, per
la qual es modifica la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques, de data 6
de juliol de 2009, on es determinen els crèdits pressupostaris on seran imputades les
ajudes econòmiques en matèria d’habitatge, durant el període 2009-2012, per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge;



Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 14 d’octubre de 2013,
per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques, de data
6 de juliol de 2009, on es determinen els crèdits pressupostaris on seran imputades les
ajudes econòmiques en matèria d’habitatge durant el període 2009-2012 per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge;



Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 22 d’abril de 2014, per
la qual es modifica la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques, de data 6
de juliol de 2009, on es determinen els crèdits pressupostaris on seran imputades les
ajudes econòmiques en matèria d’habitatge durant el període 2009-2012 per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge, i



Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 7 d’agost de 2014, per
la qual es modifica la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques, de data 6
de juliol de 2009, on es determinen els crèdits pressupostaris on seran imputades les
ajudes econòmiques en matèria d’habitatge durant el període 2009-2012 per afavorir
l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en matèria d’habitatge, sense perjudici de la competència estatal en
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
El Decret 68/2008, de 6 de juny, regula les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge, en el marc
del Pla Estratègic d’Habitatge de les Illes Balears 2008-2011, mentre que el Decret 32/2009, de
29 de maig, adapta aquesta norma al que estableix el Reial decret 2066/2008, pel qual es
regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.
La relació entre l’Administració de l’Estat i de la CAIB es regeix pel Conveni signat l’1 d’abril de
2009, per a l’aplicació del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012. En aquest Pla, es
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determinen el nombre d’actuacions protegides per finançar, els mecanismes de seguiment i
control, i els compromisos pressupostaris de cada una de les Administracions.
Aquest marc normatiu, vigent fins al 31 desembre de 2012, resulta aplicable als expedients
fiscalitzats, atès que la seva tramitació s’inicia en l’exercici 2012 i s’han acollit al règim d’ajudes
regulat en les normes descrites anteriorment.
Les ajudes estan recollides en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per a l’exercici 2013, i també al corresponent a l’exercici 2014 .
2. Convocatòria
Sobre la base de l’informe de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de 14 d’abril de 2009,
l’Acord del Consell de Govern, de 24 d’abril de 2009, de resolució de discrepàncies entre la
Intervenció General de la CAIB i la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, determina que la
tramitació de les ajudes derivades dels plans estatals d’habitatge es regeix pel règim de
subvencions de concessió directa, i queda exclosa de l’aplicació del règim general (previst en
l’article 22.1 de la LGS, 38/2003, de 17 de novembre) i de la necessitat de dur a terme una
convocatòria.
D’altra banda, els serveis jurídics de la Conselleria manifesten que les resolucions del
conseller, per les quals es determinen els crèdits pressupostaris de les subvencions, no són
una convocatòria en si mateixes, ni tan sols actes de contingut jurídic, sinó més bé actes
executius, de materialització i concreció comptable, i pressupostari, que no requereixen informe
jurídic; són només procedents els informes fiscals i econòmics de la Intervenció General i de la
Direcció General de Pressuposts.
D’acord amb el règim de tramitació descrit, cal efectuar les precisions següents:


L’Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2009 i l’informe de l’Advocacia de la
CAIB que el fonamenta es basen en el marc normatiu aplicable al Pla Estatal 20052008, que no està vigent i del qual feia una interpretació conjunta de l’article 8 del RD
801/2005 (que qualificava les ajudes estatals a l’habitatge de directes) i de l’article 3.2
del TRLS (pel qual la gestió de subvencions establertes per un altre ens públic, inclosa
la subvenció complementària que pugui atorgar la comunitat autònoma, s’ha de regir
pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi).



Pel període fiscalitzat 2013-2014, l’article 13 del RD 2066/2008, aplicable al Pla 20092012, deixa de qualificar les ajudes financeres previstes al Pla d’ajudes directes. A
més, la clàusula quarta del conveni entre el Ministeri de l’Habitatge i la CAIB per a
l’aplicació del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 disposa que la
Comunitat Autònoma ha de determinar un procediment de distribució dels recursos que
asseguri els principis d’objectivitat, concurrència i publicitat, amb la garantia de la
transparència de les actuacions administratives; i aquests principis no queden garantits
amb la concessió directa de les subvencions.

En conseqüència, la tramitació del procediment seguit per concedir les subvencions presenta
les incidències següents:


No està justificada la tramitació de les ajudes fiscalitzades com a subvencions directes,
sense donar compliment al principi de concurrència competitiva.



Atesa la seva tramitació com a subvencions directes, manquen les bases reguladores i
la convocatòria que haurien de regir la subvenció.
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Ni l’acord del Consell de Govern ni les resolucions del conseller determinen els criteris
de prelació per concedir les subvencions o, si escau, el prorrateig dels crèdits
disponibles entre els sol·licitants.

D’altra banda, les resolucions del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori presenten les
incidències següents:


En l’expedient no consten els informes de fiscalització prèvia de les resolucions del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 14 de d’octubre de 2013 i de 7
d’agost de 2014.3



En l’expedient no consten l’informe de la Direcció General de Pressuposts ni l’Acord del
Consell de Govern pel qual es concedeix l’autorització prèvia per a l’autorització i la
disposició de la despesa, corresponents a les resolucions del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori de 14 de d’octubre de 2013, de 22 d’abril de 2014 i de 7 d’agost
de 2014.4



En l’expedient no consta la publicació en el BOIB de la Resolució del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 d’agost de 2014.

Finalment, cal esmentar que la tramitació com a subvencions directes suposa una contradicció
amb el tractament que li dóna la mateixa CAIB, ja que en el sistema SAP i en la fiscalització
prèvia de les resolucions del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en les quals es
determinen els crèdits pressupostaris, aquestes consten com a subvencions amb convocatòria.
b.

EXPEDIENTS

Expedients analitzats
3. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de qualificació provisional, d’acord amb el
model normalitzat, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la
normativa reguladora de la subvenció.
Igualment, hi consten l’informe tècnic i la qualificació provisional. L’informe tècnic comprova el
compliment dels requisits establerts, i si escau, informa favorablement per obtenir la qualificació
provisional. La qualificació provisional determina la quantia de l’ajuda i en condiciona l’eficàcia
econòmica a l’existència de crèdit pressupostari, un cop finalitzades les obres i obtinguda la
qualificació definitiva.
En relació amb els expedients núm. 1-9, i malgrat que l’article 129 del Decret 68/2008 indica
expressament que la qualificació provisional no suposa l’adquisició d’un compromís econòmic
de l’Administració respecte a les actuacions que es puguin portar a terme, atès que la
qualificació provisional crea una expectativa de percebre una quantitat certa i determinada,
aquesta hauria de tenir un reflex pressupostari i s’hauria de tramitar, si escau, l’expedient
corresponent de despesa pluriennal.
En l’expedient núm. 5 no consten:

3

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

4

Ídem.
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ni l’acord de la junta de propietaris corresponent, ni la relació de tots els propietaris amb
la indicació de la quota de cadascun,5



ni la verificació que els ingressos familiars de les persones físiques beneficiàries de les
ajudes no excedeix de 6,5 vegades l’IPREM.6

En tots els expedients analitzats consten, si escau:


la sol·licitud de qualificació definitiva, una vegada finalitzades les obres, juntament amb
la documentació adient;



l’informe tècnic de qualificació definitiva i l’informe de compliment del Servei d’Habitatge,
en els quals s’informa favorablement de les obres dutes a terme, i



la Resolució del director general d’Arquitectura i Habitatge per la qual es concedeix la
qualificació definitiva de rehabilitació.

En l’expedient núm. 9 consten dues resolucions del director general d’Arquitectura i Habitatge
per les quals es concedeix la qualificació definitiva de rehabilitació de l’edifici, de 18 de
desembre de 2012 i de 7 d’octubre de 2013, respectivament, quan la sol·licitud de qualificació
definitiva s’havia presentat el 24 de maig de 2012.
En l’expedient núm. 10 no consta que els adquirents no disposen d’un habitatge previ en
propietat ni que els seus ingressos són inferiors a 3,5 vegades l’IPREM. D’altra banda, el
Decret 68/2008 no especifica si, per determinar aquest límit, s’han de considerar els ingressos
individuals o bé els familiars, criteri seguit amb caràcter general per la normativa estatal.7
En els expedients núm. 4 i 7 hi ha un retard no justificat en la tramitació:


En l’expedient núm. 4 l’informe tècnic que acredita el compliment dels requisits per a
obtenir la concessió de la subvenció, signat pel cap de Servei d’Habitatge i pel cap de
Servei Tècnic d’Habitatge, s’emet un any i mig després de la concessió de la
qualificació definitiva, i sis mesos després que el beneficiari presenti la sol·licitud de
subvenció.



En l’expedient núm. 7 no consta cap tràmit des del 10 d’agost de 2013, data en què
s’emet l’informe tècnic favorable sobre la justificació de les obres, fins al 14 d’octubre
de 2014, data en què té lloc la concessió de la subvenció.

Tret de l’expedient núm. 5, en el qual no consta el certificat d’estar al corrent de pagament de
les obligacions tributàries amb la CAIB,8 en la resta d’expedients analitzats consten els
certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i de la
CAIB, i d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
En tots els expedients analitzats consta, si escau, la Resolució del director general
d’Arquitectura i Habitatge per la qual es proposa la concessió de la subvenció. No obstant, en
l’expedient núm. 6 la proposta de resolució de concessió de la subvenció, signada pel director
general d’Arquitectura i Habitatge el 17 d’octubre de 2013, no es va tramitar, atès que la partida

5

Malgrat l’al·legació formulada, l’acta de la junta de propietaris aportada, que constava en l’expedient, no conté l’acord de realització de les
obres.
6

Malgrat que la CAIB manifesta que els ingresos dels adquirents i la possessió d’un habitatge en propietat es verifiquen informàticament, en
l’expedient no queda constància de les consultes efectuades.
7

Ídem.

8

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no queda constància de les consultes efectuades.
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pressupostària donada d’alta no estava degudament territorialitzada. La nova proposta de
resolució, de 14 d’octubre de 2014, es tramita gairebé amb un any de retard.
També consten, en els casos en què aquesta és preceptiva, els informes de fiscalització prèvia
limitada. No obstant, en l’expedient núm. 3, fiscalitzat de disconformitat el 9 de juny de 2014,
no consta l’esmena d’aquesta deficiència.9
4. Procediment de concessió
En tots els expedients fiscalitzats consta la Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, que aprova la concessió de la subvenció, autoritza i disposa la despesa, reconeix
l’obligació i proposa el pagament de la subvenció.
En l’expedient núm. 8, el beneficiari ha interposat, el 9 de març de 2015, un recurs en via
administrativa contra la resolució que concedeix la subvenció, atès que no en percep una part,
en aplicació de la Llei 4/2013, de 4 de juny.
En l’expedient núm. 3 no consta que la Resolució estigui signada per la secretària general de
la Conselleria, per delegació del conseller.10
En l’expedient núm. 9 hi ha una duplicitat de resolucions de concessió de la subvenció (la
primera signada el 4 de gener de 2013 i la segona, el 23 d’octubre de 2013), si bé només de la
segona consta que s’ha tramitat el document comptable corresponent.
En l’expedient núm. 10, d’ajudes per constituir la primera hipoteca, consten les resolucions del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori corresponents als exercicis 2013 i 2014. La
resolució corresponent a la segona anualitat no té en compte que la quota anual del préstec
hipotecari ha disminuït i, en conseqüència, s’excedeix el límit màxim d’ajut establert en el 15 %
de la quota anual del préstec hipotecari.11
En tots els expedients, excepte en l’expedient núm. 10, consta la publicació en el BOIB de la
concessió de la subvenció.
5. Justificació
La justificació de l’expedient núm. 8 s’ha vist afectada per la disposició addicional segona de la
Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer
d’habitatges, que deixa sense efecte determinades ajudes acollides als plans estatals
d’habitatge i que exclou de la subvenció les actuacions dutes a terme amb posterioritat a la
seva entrada en vigor.
En relació amb l’expedient núm. 8, el 23 de juliol de 2013 la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge certifica al Ministeri que el pressupost executat en origen, per un import de 2.382
milers d’euros i que representa el 37,27 % del pressupost total, justifica el 100 % de la
subvenció estatal. En conseqüència, sol·licita del Ministeri l’abonament íntegre de la subvenció,
per un import de 850 milers d’euros.
Posteriorment, el Ministeri sol·licita un aclariment i, el 15 d’octubre de 2013, la Direcció General
expedeix un nou certificat en què el percentatge justificat passa del 100 % anterior al 76,17 %, i
la subvenció estatal per abonar passa a ésser de 647 milers d’euros. El percentatge d’execució
del 76,17 % es fonamenta en un certificat aportat pel beneficiari, sense que consti en
9

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat la fiscalització de conformitat.

10

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

11

Malgrat l’al·legació formulada, l’ajuda es regeix pels articles 104 i següents del Decret 68/2008, que estableixen un import de l’ajuda
equivalent al 15 % de la quota anual del prèstec hipotecari durant quatre anys.
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l’expedient cap motivació que l’execució del 37,27 % del pressupost material de l’obra suposi el
76,17 % de l’actuació material.
L’aplicació de la Llei 4/2013 exclou de la subvenció la part d’obra executada corresponent a la
justificació parcial de 15 de novembre de 2013, que representa el 86,57 % de les obres
(71,20 % del pressupost total), i la justificació del 100 % de l’obra, presentada el 23 de gener de
2014. Cal esmentar que el beneficiari ha interposat un recurs en via administrativa contra la
resolució que concedeix la subvenció, per la part de la subvenció no reconeguda com a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 4/2013.
En la resta d’expedients la justificació s’ha efectuat d’acord amb el que estableix la normativa
que els és aplicable.
6. Pagaments
L’import de la subvenció s’ha d’abonar una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la
qual es va concedir.
En tots els expedients consten els documents comptables OP de reconeixement de l’obligació i
proposta de pagament. En els expedients núm. 2, 4, 5, 6, 7 i 9 la data de pagament de les
subvencions presenta un retard superior a tres mesos, comptador des de la proposta de
pagament que ha fet l’òrgan gestor.
En l’expedient núm. 5 no consta que s’hagi verificat la condició prèvia per abonar l’ajuda,
consistent en la col·locació en lloc visible dels elements de difusió de la subvenció (article 80.2
del Decret 68/2008, en la redacció del Decret 32/2009).12
En l’expedient núm. 8 l’obligació de pagament de la primera anualitat (188 milers d’euros), per
abonar amb l’acreditació de la col·locació del cartell informatiu presentada l’11 de juliol de
2011, no es reconeix fins al mes d’octubre de 2013 per manca de disponibilitat pressupostària.
El pagament efectiu no té lloc fins a l’exercici 2014, malgrat que el Ministeri ja havia transferit
els fons dins l’exercici 2011.

B.

CONSELLERIA D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT

La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:13
CAIB 2013. AJUTS DESTINATS A MANTENIR EL LLOC DE TREBALL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CENTRES ESPECIALS
D’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL FINANÇAMENT PARCIAL DELS SEUS COSTS SALARIALS I L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
(IMPORT EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp.
Beneficiari
Import
Deficiències
1
AMADIP
136
4i6
2
SIFU, S.L.
65
4i6
INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE
54
4i6
3
EMPLEO, SL
4
ISLA CENTINELA S.L.
46
4i6
5
CENTRE D’INTEGRACIO SOCIAL BALEAR CEO S.L .
42
3, 4 i 6
6
BALEAR DE REPARTO S.L.
36
4i6
7
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA
33
4i6
8
GABINET BALEAR DINVERSIONS I SERVEIS SL
28
4i6

12

Malgrat l’al·legació formulada, aquesta obligació fou introduïda pel Decret 32/2009.

13

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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CAIB 2013. AJUTS DESTINATS A MANTENIR EL LLOC DE TREBALL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CENTRES ESPECIALS
D’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL FINANÇAMENT PARCIAL DELS SEUS COSTS SALARIALS I L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
(IMPORT EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp.
Beneficiari
Import
Deficiències
9
AMADIP
68
3, 4 i 6
10
SUCSVALIDS SL
5
4i6
Import expedients Conselleria d’Economia i Competitivitat
514

CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2014. 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

a. NORMATIVA

1. Bases reguladores
Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73,
de 12 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació, de 16 de
juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol de 2008)
Les bases reguladores varen ser objecte de revisió en l’Informe 70/2012 del Compte general de
la CAIB corresponent a l’any 2010 elaborat per l’SCIB, on figuren detallades les incidències que
es reprodueixen als efectes d’aquest Informe.
L’aprovació de l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, s’acompanya
de la documentació i els informes preceptius, d’acord amb la normativa vigent. No obstant això,
l’informe de la Secretaria General no descriu suficientment la valoració de les al·legacions
presentades.
Les bases reguladores han estat publicades amb la fórmula «havent escoltat el Consell
Consultiu», però en l’expedient no consta el dictamen d’aquest òrgan.
En l’aprovació de l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 també
consten la documentació i els informes preceptius establerts per la normativa, i hi figura la
fórmula «havent sol·licitat dictamen al Consell Consultiu», atès que aquest dictamen va ser
emès fora del termini de 20 dies previst en l’article 17.1 de la Llei 5/1993, de 15 juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears. El dictamen va concloure que el projecte d’ordre de
modificació de les bases reguladores es va tramitar conformement a dret.
Les activitats subvencionades per la Conselleria comprenen un total de trenta-vuit objectes
subvencionables d’àmbits diferents, amb la qual cosa es produeix una generalització que
impedeix que les bases reguladores compleixin adequadament el mandat de certesa i
concreció que ha de presidir aquesta regulació, i que és especialment transcendental pel que fa
a l’objecte i als destinataris de les subvencions.
Contràriament al contingut mínim que la Llei 5/2002 exigeix a les ordres de bases reguladores
de les subvencions, aquesta Ordre remet a la convocatòria la regulació dels aspectes
següents:
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la compatibilitat o la incompatibilitat de les subvencions amb altres ajudes;



els criteris objectius que regeixen l’atorgament de la subvenció;



les regles generals per determinar l’import de la subvenció;



les regles generals sobre terminis i pròrrogues, i



les condicions de solvència de les persones jurídiques que actuen d’entitats
col·laboradores.

A més, les bases reguladores no han estat adaptades a la normativa vigent en el moment
d’aprovar la convocatòria.
2. Convocatòria
Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 5 de juny de 2013, per la qual
s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de
persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament
parcial dels seus costs salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de
barreres arquitectòniques (BOIB núm. 83, d’11 de juny de 2013)
La Resolució de la convocatòria de la subvenció analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l’informe de la Direcció General de Pressuposts, del certificat
d’existència de crèdit, de l’informe jurídic i de l’informe de fiscalització prèvia favorable.
L’objecte de la convocatòria és concedir ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en
centres especials d’ocupació mitjançant programes de finançament parcial dels costs salarials
de les persones amb discapacitat que hi presten serveis, i d’ajuts destinats a l’adaptació de
llocs de treball i a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
D’acord amb l’article 3 de la Resolució de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és de
1.740 milers d’euros. Mitjançant la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat, de 8 de
novembre de 2013, s’amplia el crèdit inicial fins a un import total de 2.624 milers d’euros, amb
l’autorització prèvia del Consell de Govern. Així mateix, per Resolució del conseller d’Economia
i Competitivitat, de 10 de desembre de 2013, es realitza una segona ampliació del crèdit
assignat a la convocatòria, fins a un import total de 3.824 milers d’euros.
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva. Per tant, les
sol·licituds s’han analitzat i resolt segons l’ordre de presentació, amb el límit del pressupost
destinat a la convocatòria, que ha estat suficient per satisfer totes les sol·licituds.
En l’expedient consta l’informe de la Conselleria pel qual s’avalua el programa d’actuacions
executat, amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la
procedència de mantenir o suprimir el dit programa, d’acord amb l’article 46 del TRLS.
El Pla Estratègic de Subvencions per al període 2013, aprovat pel Consell de Govern el 22 de
març de 2013 i modificat posteriorment el 5 de juliol de 2013, inclou en la dita modificació la
línia de subvenció corresponent a la inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat
de treball protegit dels centres especials d’ocupació, per un import de 3.149 milers d’euros.
b. EXPEDIENTS

Consideracions generals
Les subvencions es concedeixen als centres especials d’ocupació que reuneixen els requisits
exigits en la convocatòria.
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L’import de la subvenció és el 50 % del salari mínim interprofessional dels treballadors amb
discapacitat contractats a jornada completa, o la part proporcional si els contractes són a temps
parcial. L’import de la subvenció es calcula a partir de les nòmines aportades per la persona
interessada juntament amb la sol·licitud.
Pel que fa a l’adaptació del lloc de treball i supressió de barreres arquitectòniques, la quantia
de l’ajut són els costs reals generats, fins a un import màxim de 1.805 euros per lloc de treball.
Expedients analitzats
3. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d’acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.
En el moment de presentació de les sol·licituds, i d’acord amb la convocatòria, l’activitat
subvencionada ja s’havia realitzat. Així, entre la documentació que s’adjunta, ja s’inclou la
justificació de les despeses subvencionables.
En tots els expedients revisats consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es
troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal i l’autonòmica, i amb la Seguretat
Social.
Tots els expedients disposen d’informe tècnic favorable, en el qual es comprova el compliment
dels requisits i es determina l’import de la subvenció.
Igualment,hi consten els informes de fiscalització prèvia limitada, en els casos en què aquesta
és preceptiva.
En l’expedient núm. 9, no consta en la sol·licitud de la subvenció el segell del registre
d’entrada.14
4. Procediment de concessió
En tots els expedients fiscalitzats, consta la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat,
que aprova la concessió de la subvenció, autoritza i disposa la despesa per l’import concedit,
reconeix l’obligació i proposa el pagament de la subvenció.
En tots els expedients, la Resolució de concessió ha estat dictada fora de termini, amb un
retard de dos mesos respecte de l’indicat en el punt desè de la convocatòria.
En tots els expedients, la Resolució de concessió es notifica al beneficiari fora de termini, amb
un retard de deu dies respecte del que es disposa en l’article 58 de la Llei 30/1992, del RJPAC.
5. Justificació
En tots els casos la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb la normativa
reguladora.
6. Pagaments
D’acord amb el punt onzè de la convocatòria, l’import de la subvenció s’ha d’abonar una
vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir. Tot i així, s’ha
constatat que, en alguns expedients, la data de pagament de les subvencions presenta un

14

En la fase de les al·legacions, la Conselleria ha aportat un certificat del responsable del registre en el qual consta la data en què la
documentació va ser presentada.
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retard superior a tres mesos, comptadors des de la proposta de pagament que ha fet l’òrgan
gestor.15

C.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)

La línia de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:16
CAIB 2013-2014. AJUTS PER POSAR EN PRÀCTICA PROCESSOS D’INSERCIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE COL·LECTIUS VULNERABLES 2013 –
2014 (IMPORTS EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
2
EXPEDIENTS:
Núm. exp.
Beneficiari
Import
Deficiències
1
Societat Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent
570
2
AMADIP ESMENT Fundació
546
3
Fundació Deixalles Palma
474
4
Grup d’Educadors del Carrer i Treball amb Menors (GREC)
469
5
Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva (ASPAS)
363
6
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
342
7
Coordinadora - Federació Balear de Persones amb Discapacitat
279
8
Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física (ASPROM)
250
9
Fundació Deixalles Palma (delegació Eivissa)
117
10
Centro Ocupacional Isla, Casa Virgen de la Esperanza
88
Import expedients fiscalitzats SOIB

CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

a.

3.498

CAIB 2013-2014. 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

NORMATIVA

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)
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 que 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.
15

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

16

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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2. Convocatòria
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats i presidenta del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears de 17 de desembre de 2013, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per
posar en pràctica processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerables amb el
cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les
Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) «Competitivitat regional i
ocupació», eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període
2014-2020 (BOIB núm. 176, de 21 de desembre de 2013).
La Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de
subvencions per al període 2014 per a actuacions, dins l’àmbit geogràfic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de processos d’inserció per a l’ocupació de col·lectius
vulnerables.
La convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de
col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el món laboral, per donar resposta a un
problema d’interès públic, atesa la realitat social d’aquests col·lectius.
La Resolució de convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa d’informe de la Direcció General de Pressuposts, certificat d’existència de
crèdit, informe jurídic (adequació de la convocatòria al pla estratègic de subvencions i a les
bases reguladores) i informe de fiscalització prèvia.
Ateses les seves característiques, l’expedient també presenta la documentació següent:
Resolució d’autorització de pagament anticipat del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, d’acord amb l’article 37.1.b del TRLS; informe del Servei de Fons Social Europeu
(en relació amb els requisits legals exigibles perquè la convocatòria sigui cofinançada pel FSE);
informe sobre l’esborrany de convocatòria de l’interventor adjunt d’auditories, d’acord amb
l’article 21.2 de l’Ordre de bases reguladores; autorització de despesa pluriennal de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts (la convocatòria executa pressupost dels exercicis 2014 i
2015); Acord de Consell de Govern d’autorització prèvia a la presidenta del SOIB per exercir la
competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de l’expedient
(aspecte preceptiu, la despesa de l’expedient és d’import superior als 500 milers d’euros; article
10.2 Llei 15/2012, de 27 de desembre, PGCAIB per al 2013); certificat relatiu a la consignació
de crèdit adient i suficient en el projecte de pressupost, en relació amb la despesa derivada de
l’expedient, emès per la cap d’UGE (aspecte preceptiu, l’expedient és de tramitació anticipada;
article 43.3.b del Decret 75/2004).
D’acord amb el punt desè de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat a la convocatòria
(6.000 milers d’euros, distribuïts en dues anualitats: 2014, 3.000 milers d’euros; 2015, 3.000
milers d’euros) s’ha de distribuir d’acord amb els criteris següents:


de manera percentual pels col·lectius objecte de la convocatòria, només en el cas de
l’illa de Mallorca: persones amb discapacitat: 45 %; joves en risc d’exclusió social:
12 %; persones en risc d’exclusió social: 32 %; persones amb discapacitat per malaltia
mental: 6 %, i dones en risc d’exclusió social: 5 %, i



de manera percentual per illes: Mallorca: 78,7 %; Menorca: 8,6 %, i Eivissa i
Formentera: 12,7 %.

La convocatòria no especifica la documentació necessària ni el moment d’acreditar els requisits
següents, exigits a les entitats beneficiàries en l’apartat cinquè:
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 «1 any d’experiència en l’àmbit de les Illes Balears en la realització d’accions que
s’adrecin a acompanyar les persones desocupades en processos d’inserció laboral.»
La convocatòria exigeix annexar a la sol·licitud una «memòria explicativa del procés
d’inserció» (apartat tretzè.6.a), però l’associa a l’acreditació del criteri de valoració
«Experiència en el col·lectiu i en la gestió de programes d’acompanyament» (apartat
catorzè, lletra e). L’apartat 8 de la memòria esmentada («Experiència de l’entitat en
actuacions d’acompanyament a la inserció laboral i millora de l’ocupabilitat») no serviria
per acreditar el requisit que ens ocupa, no conté cap camp relatiu al lloc de realització
del programa, dins l’àmbit de les Illes Balears.
 «El fet de no incórrer en la circumstància relacionada en l’article 27 de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona (causa de prohibició).»
No consta en la convocatòria l’exigència de cap document associat a l’acreditació del
requisit o causa de prohibició (el model de declaració responsable no fa referència a la
circumstància del precepte indicat).
L’apartat dissetè.2 de la convocatòria estableix que el segon pagament de la subvenció
aprovada requereix prèviament un informe favorable a la memòria intermèdia, memòria que és
objecte de revisió pel servei administratiu tècnic de seguiment dels projectes objecte de
subvenció. Els criteris que utilitza el centre gestor per avaluar les memòries intermèdies, els
quals aplica des de fa anys i són fruit de la seva experiència avaluadora en convocatòries
anteriors, haurien de constar expressament en la convocatòria.
Aquesta convocatòria d’ajuts s’inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a
l’exercici 2014, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2014 (BOIB núm.
36, de 15 de març de 2014), d’acord amb el que disposa l’article 6 del TRLS. El Pla Estratègic
indicat especifica el caràcter pluriennal de la despesa, l’import màxim de la despesa (6.000
milers d’euros) i l’import màxim de cada anualitat (2014: 3.000 milers d’euros, i 2015: 3.000
milers d’euros).
En el moment de la fiscalització, no ha finalitzat tota la tramitació derivada de la convocatòria
d’ajuts (el centre gestor es troba en tràmit d’efectuar la revisió d’una mostra d’expedients que
marca l’apartat vintè.2 de la convocatòria), per la qual cosa no consta que el SOIB hagi avaluat
el programa d’actuacions executat amb la finalitat d’analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-lo o suprimir-lo, d’acord amb l’article 46 del
TRLS.17
b.

EXPEDIENTS

Consideracions generals
D’acord amb l’apartat cinquè de la convocatòria, les entitats beneficiàries de les subvencions
poden ser:
 les persones jurídiques sense finalitat de lucre, amb seu a les Illes Balears, que
acreditin, com a mínim, 1 any d’experiència en l’àmbit de les Illes Balears en la
realització d’accions que s’adrecin a acompanyar les persones desocupades en
processos d’inserció laboral, i
 les administracions locals de les Illes Balears, i les seves entitats dependents o
vinculades, que acreditin, com a mínim, 1 any d’experiència en l’àmbit de les Illes
17

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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Balears en la realització d’accions que s’adrecin a acompanyar les persones
desocupades en processos d’inserció laboral.
D’acord amb el procediment establert en la convocatòria, les entitats només poden presentar
una sol·licitud referida a un projecte d’un únic col·lectiu per illa. Les sol·licituds s’han de fer
mitjançant un model facilitat pel SOIB i, juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la
documentació que especifica l’apartat tretzè de la convocatòria, entre la qual s’estableix una
memòria explicativa del procés d’inserció, la presentació de la qual es considera requisit
imprescindible per valorar la sol·licitud.
La valoració de les sol·licituds es fa a partir dels criteris establerts en l’apartat catorzè de la
convocatòria.
D’acord amb l’apartat setzè de la convocatòria, les actuacions corresponents als projectes
aprovats, objecte de subvenció, poden iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2014 i han d’haver
finalitzat, com a màxim, el 31 de desembre de 2014.
Expedients analitzats
3. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
L’apartat tretzè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és 15
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el
BOIB (la convocatòria es publica en el BOIB de 21 de desembre de 2013, llavors el termini
finalitza el 13 de gener de 2014).
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. En
tots els casos el centre gestor ha requerit l’esmena de deficiències, que han estat resoltes
satisfactòriament.
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 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 tots els expedients analitzats consta l’acta número 1 de la Comissió Avaluadora, de
24/02/2014, que té per objecte l’examen, la valoració i la puntuació de cada una de les
sol·licituds; hi consten dues sol·licituds que no han superat el tràmit de requeriment d’esmena
(no formen part dels deu expedients de la mostra que s’analitza) i hi consta expressament que
per a la resta de sol·licituds s’ha comprovat que compleixen els requisits establerts per la
convocatòria i que n’efectua la valoració a partir dels criteris de l’apartat catorzè de 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 i les valoracions estan motivades de manera suficient.
En els expedients consta la proposta de resolució provisional motivada de l’òrgan instructor; la
notificació corresponent a l’entitat beneficiària, i la proposta de resolució definitiva.
Les resolucions de concessió analitzades contenen les dades que imposa l’apartat quinzè.12
de la convocatòria (col·lectiu destinatari del procés d’inserció i illa o àmbit territorial d’actuació;
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quantificació de l’objectiu d’inserció; pressupost aprovat i quantia individual de la subvenció). Hi
consta la notificació de totes les resolucions de concessió a les entitats beneficiàries.
En els expedients núm. 1 i 2, d’import superior als 500 milers d’euros, consta l’autorització
prèvia del Consell de Govern
5. Justificació de la subvenció
L’apartat vintè de la convocatòria i els annexos 1 i 2 estableixen el règim de justificació i
liquidació de les subvencions objecte d’anàlisi.
La convocatòria exigeix que, juntament amb el compte justificatiu, s’ha de presentar un informe
de revisió del compte justificatiu fet i signat per un auditor inscrit com a exercent en el ROAC,
d’acord amb les especificacions de l’annex 1 de la convocatòria, entre les quals cal remarcar
els dos aspectes següents:


en l’informe d’auditoria s’ha de comprovar l’elegibilitat, la subvencionabilitat i la legalitat
material i formal de totes i cadascuna de les despeses incloses en el compte justificatiu,
així com dels seus pagaments, efectuades en l’execució del projecte, i



les revisions que realitzin els auditors no es podran fer mitjançant tècniques de
mostreig.

Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació en el termini màxim de tres mesos,
comptadors des de l’acabament de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’apartat vintè.1 de la
convocatòria.
En tots els expedients analitzats s’ha presentat la justificació de la subvenció dins el termini
establert, si bé el centre gestor ha requerit l’esmena de les deficiències detectades en la
documentació de les entitats beneficiàries.
6. Pagaments
L’apartat dissetè.2 de la convocatòria estableix la forma de pagament de les subvencions:


un 50 % de l’import de la subvenció aprovada, en concepte de bestreta, a partir de la
resolució de concessió (amb càrrec als pressuposts del 2014);



un 30 % de l’import de la subvenció aprovada, previ informe favorable de la memòria
intermèdia (a partir de gener de 2015, amb càrrec als pressuposts del 2015), i



fins al 20 % restant de l’import de la subvenció aprovada, quan el SOIB hagi liquidat la
subvenció (amb càrrec als pressuposts del 2015).

En tots els expedients objecte d’anàlisi consta la tramitació dels tres pagaments que disposa la
convocatòria, amb compliment de les formalitats establertes per a cada cas (primer pagament:
a la bestreta, amb la sol·licitud expressa de l’entitat beneficiària; segon pagament: amb la
presentació de la memòria intermèdia per part de l’entitat beneficiària i l’informe favorable del
servei administratiu tècnic de seguiment dels projectes del centre gestor; tercer i darrer
pagament: amb la presentació del compte justificatiu per part de l’entitat beneficiària i la
liquidació de la subvenció per part del centre gestor).
Val a dir que, en el moment de finalitzar la revisió dels expedients, el centre gestor es troba en
procés de dur a terme la revisió d’una mostra d’expedients que marca l’apartat vintè.2 de la
convocatòria (es troba en curs o pendent d’iniciar en el cas dels expedients següents: 1 i 3). A
més, la revisió portada a terme pel centre gestor de la justificació econòmica ha derivat en la
tramitació d’expedients de reintegrament en el expedients següents: 2, 4, 5, 7, i 9 (tots en tràmit
llevat del número 5, expedient finalitzat).
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SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

NÚM. EXP.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

CAIB 2013-2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA18
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
IMPORT
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Subvenció sense convocatòria a la Fundació Canònica Hombre Libre Projecte Home Balears
932
Subvenció sense convocatòria a Creu Roja Espanyola per executar el
programa de retorn voluntari assistit de persones immigrades
extracomunitàries en situació de vulnerabilitat social
400
Subvenció sense convocatòria a Metges del Món pel projecte d'ajuda
humanitària d'emergència «Salut reproductiva i prevenció de la violència
de gènere de la població refugiada de Síria als districtes Nord-Occidentals
de Jordània»
50
Subvenció sense convocatòria a Escola en Pau pel projecte d'ajuda
humanitària «Madrassa 2014»
30
Subvenció sense convocatòria a la Fundació Kovacs pel finançament de
despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear d'Investigadors
en Malaties de l'Esquena (REBIDE) durant els anys 2013 i 2014
100
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Subvenció sense convocatòria al Club Marítimo de Mahón pel projecte
«Organització de la X Copa del Rei de vaixells d'Època»
18
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Subvenció nominativa a favor de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art
Modern i Contemporani de Palma
420
CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS
Subvenció sense convocatòria a Cáritas Diocesana de Mallorca pel
projecte «Per a la inclusió social 2013»
220
CONSELLERIA DE SALUT
Subvenció sense convocatòria a Creu Roja Espanyola Illes Balears pel
projecte «Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús)»
149
CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT
Subvenció sense convocatòria a la Fundació Centre d'Innovació per
Tecnologia Aplicada al Turisme (CITAT)
200
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
2.519

CODI
1
2
3
4
5
6

A.

DEFICIÈNCIES
2i5
5

3i5
2, 3 i 5
1, 2 i 5
1, 3 i 5
2, 4 i 5
3i5
1, 3 i 5
1, 2, 3, 4 i 5

CAIB 2013-2014. 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

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Expedient núm. 1: subvenció sense convocatòria a la Fundació Canònica Hombre Libre –
Projecte Home Balears
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada a Projecte Home
Balears per la realització del projecte d’intervenció, reinserció i formació en drogodependències
en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. L’import de la subvenció
és de 932 milers d’euros i el pressupost total declarat del projecte és de 1.117 milers d’euros.

18

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.

42

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l’expedient la impossibilitat o dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment i aprovar la concessió de la subvenció és el
vicepresident i conseller de Presidència, atesos els diferents àmbits competencials que afecten
l’activitat objecte de la subvenció (sanitari, d’acció social, educatiu, laboral, mediambiental i
d’intervenció en persones immigrants) i atès que correspon a la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència assumir les competències de les matèries de caràcter transversal (Decret
6/2013, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura de les conselleries).
En l’expedient núm. 1 consta la sol·licitud de la subvenció de 26 de juliol de 2012, signada pel
representant legal de l’entitat, així com la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència
d’inici del procediment de concessió de subvenció, de 15 de maig de 2013. El 12 d’agost de
2013, el vicepresident i conseller de Presidència emet la Resolució de concessió de la
subvenció, amb la qual cosa se supera el termini de sis mesos per dictar i notificar la resolució
expressa del procediment (art. 50.2 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l’Administració de la
CAIB). El 13 d’agost de 2013, se signa un conveni instrumental entre la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència i la Fundació Canònica Hombre Libre, a fi d’instrumentar la
concessió de la subvenció.
En l’expedient núm. 1 consta la notificació de la concessió de la subvenció al beneficiari el 13
d’agost de 2013, així com la publicació en el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2014.
De la revisió de la documentació justificativa de l’expedient núm. 1 s’han posat de manifest les
incidències següents:


Les còpies de les factures estan acarades amb el segell d’acarament amb l’original,
però no hi consta la signatura del responsable de l’expedient (art. 39.4 del TRLS).



En l’expedient no consten suficientment justificats els criteris d’imputació de les
despeses de carburant (50 %) i de fotocopiadora (67 %) al projecte fiscalitzat. El 50 % i
el 33 % restants s’imputen a un projecte finançat pel SOIB, sense concretar el perquè
d’aquests percentatges.



No s’ha pogut comprovar el compliment del pressupost de cada un dels programes i
conceptes detallats per obtenir la subvenció, atès que el beneficiari ha presentat un
compte justificatiu que inclou totes les despeses de forma global.

En la relació de justificants consta dins el concepte de despesa «Pla de formació per a
professionals» un servei del «Programa de formació contínua 2013», prestat per un únic
proveïdor, per un import total de 17 milers d’euros.19

19

Tot i que el compte justificatiu recull que «no existeix vinculació respecte a les despeses produïdes entre l’entitat beneficiària de la subvenció
i les entitats o persones físiques relacionades amb aquest compte justificatiu», en la fase de les al·legacions la CAIB ha aportat un certificat
d’exclusivitat d’un centre de formació vinculat al beneficiari de la subvenció que no constava inicialment en l’expedient i on es manifesta que «la
contractació s'ha efectuat amb les condicions de plena competència i a preus de mercat», sense que consti prova d'auditoria en l’expedient
d’aquesta circumstància. A més, no hi consta l'autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció (art. 38.7 d) TRLS).
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Expedient núm. 2 : subvenció sense convocatòria a Creu Roja Espanyola per executar el
seu programa de retorn voluntari assistit de persones immigrades extracomunitàries en
situació de vulnerabilitat social
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada a Creu Roja
Espanyola pel programa de retorn voluntari, adreçat a persones estrangeres extracomunitàries
pertanyents a grups vulnerables o que es troben en risc d’exclusió social. El programa
subvencionat inclou, entre d’altres, les prestacions següents: el servei d’informació i orientació
sobre els tràmits per obtenir la documentació necessària per al viatge de retorn; el pagament
del bitllet de retorn al país de procedència; la gestió d’una ajuda econòmica, i el pagament de
les despeses del personal que Creu Roja Espanyola destina al projecte.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l’expedient la impossibilitat o dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
El 7 de novembre de 2013, la Intervenció General fiscalitza l’expedient de conformitat i, per
Acord del Consell de Govern de 15 de novembre, s’atorga l’autorització prèvia per concedir una
subvenció directa a Creu Roja Espanyola. L’import de la subvenció coincideix amb la totalitat
del cost del projecte i queda distribuït en dues partides diferenciades: la primera, corresponent
a despeses de personal, per un import de 105 milers d’euros, i la segona, per despeses de les
activitats, per un import de 295 milers d’euros.
El projecte té una durada inicial d’un any (del 15 de novembre de 2013 al 15 de novembre de
2014) i s’estima que s’acolliran al programa unes 240 persones. La localització territorial del
projecte és a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, ja que les persones residents a
Formentera seran ateses a l’oficina d’Eivissa.
Mitjançant Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, de 19 de novembre de 2013,
s’aprova la concessió de la subvenció, i s’autoritza i disposa la despesa, per un import de 400
milers d’euros. El 27 de novembre de 2013 se signa un conveni entre la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència de la CAIB i l’entitat Creu Roja Espanyola per instrumentar la
concessió de la dita subvenció directa.
Consta la publicació de la concessió de la subvenció en el BOIB núm. 15, de 30 de gener de
2014.
El pagament de la subvenció a Creu Roja es fa per bestretes, en quatre fraccions de 100 milers
d’euros, sense exigir cap tipus de garantia, d’acord amb l’autorització del conseller d’Hisenda i
Pressuposts de 29 d’octubre de 2013. Les quatre fraccions de 100 milers d’euros s’abonen en
el període comprès entre el 27 i el 31 de gener de 2014, d’acord amb el Pla de disposicions de
fons de la Tresoreria de la CAIB.
L’entitat Creu Roja Espanyola sol·licita una pròrroga del conveni per executar el programa de
retorn voluntari que va des del 16 de novembre de 2014 fins al 30 de juny de 2015, atès que el
nombre d’usuaris immigrants residents a les Illes Balears que sol·liciten acollir-se a l’esmentat
programa no és l’esperat. A més, sol·licita fer una redistribució entre les diferents partides de la
subvenció concedida, per destinar 31 milers d’euros, assignats inicialment a despeses
d’activitats, a despeses de personal.
Mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, de 12 de novembre de
2014, s’autoritza la modificació del termini d’execució i de justificació del projecte subvencionat,
de manera que les actuacions es prorroguen fins al 30 de juny de 2015 i la data límit per
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justificar és el 30 de juliol de 2015. La modificació de les condicions tingudes en compte per
concedir la subvenció s’incorporen al conveni subscrit amb Creu Roja Espanyola (art. 24.1 del
TRLS).
De la revisió de la documentació justificativa de l’expedient núm. 2 s’han posat de manifest les
incidències següents:


En l’expedient no consten tots els informes setmanals amb les dades de les persones
retornades, amb indicació de la nacionalitat i la data de retorn (clàusula 6 del conveni,
obligacions de l’entitat beneficiària). Només hi consten tres informes (de 17 de
desembre de 2014, de 20 de març de 2015 i de 30 de juny de 2015), que no estan
signats per cap responsable de l’entitat beneficiària.



En l’expedient no consten els informes socials mensuals elaborats pels treballadors
socials en els quals quedi justificada la vulnerabilitat social de les persones retornades.
Tampoc hi consta la indicació del seu número de col·legiat, ni la data i el segell de
l’entitat (clàusula 6 del conveni, obligacions de l’entitat beneficiària).



Les factures i altres tipus de justificants annexos al compte justificatiu 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 atorgant
implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control.20

El serveis econòmics administratius de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
conclouen que l’entitat Creu Roja Espanyola no ha justificat la totalitat del cost del projecte
aprovat, i inicia l’expedient de reintegrament d’una part de la subvenció concedida, per un
import de 97 milers d’euros (24,2 % de la subvenció concedida), que Creu Roja Espanyola ha
ingressat a favor de la CAIB el 27 d’agost de 2015. De la memòria d’actuacions es desprèn que
s’han acollit al programa 185 persones de les 240 persones previstes inicialment, un 23 %
menys del que s’havia estimat.
Expedient núm. 3: subvenció sense convocatòria a l’entitat Metges del Món per dur a
terme el projecte d’ajuda humanitària d’emergència «Salut reproductiva i prevenció de la
violència de gènere de la població refugiada de Síria als districtes nord-occidentals de
Jordània»
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada a Metges del Món
per dur a terme el projecte «Salut reproductiva i prevenció de la violència de gènere de la
població refugiada de Síria als districtes nord-occidentals de Jordània», per un import de 50
milers d’euros.
L’expedient es tramita d’acord amb la normativa general en matèria de subvencions i amb el
que s’estableix en el Decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a
l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
En l’expedient núm. 3 consta acreditada l’existència de les circumstàncies que justifiquen la nosubjecció de la concessió de l’ajut objecte d’anàlisi als principis de publicitat i concurrència,
d’acord amb els articles 2.a), 8.2 i 12 del Decret 115/2010.
20

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. S'han aportat els oficis de remissió a l'entitat beneficiària, on es constata que
s'han segellat les factures originals.
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L’activitat objecte de subvenció es qualifica de projecte d’ajuda humanitària d’emergència i
s’incardina en el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 20112015. Aquest Pla Director té com a objectius, entre d’altres, els següents: contribuir, a través de
l’ajuda d’emergència, a satisfer les necessitats bàsiques urgents i immediates de les víctimes
de catàstrofes i desastres humanitaris, i proporcionar assistència i protecció a la població
desplaçada o refugiada per garantir-ne els drets fonamentals.
En l’expedient, consta la sol·licitud de subvenció, d’11 d’octubre de 2013, signada pel
coordinador autonòmic de Metges del Món Illes Balears; l’informe tècnic de la Direcció General
de Cooperació i Immigració, de 15 d’octubre de 2013, on es fa constar que el projecte s’ajusta
a les necessitats pròpies d’una ajuda humanitària d’emergència; l’informe justificatiu de la
concessió directa de la subvenció, de 21 d’octubre de 2013, emès per la directora general de
Cooperació i Immigració, i la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, de 23
d’octubre de 2013, per la qual s’ordena l’inici del procediment per concedir la subvenció.
Per Acord del Consell de Govern, de 5 de desembre de 2013, s’atorga al vicepresident i
conseller de Presidència l’autorització prèvia per concedir la subvenció. Mitjançant la Resolució
del vicepresident i conseller de Presidència, de 12 de desembre de 2013, s’autoritza, es
disposa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la subvenció, per un import de 50
milers euros, i el cost del projecte és de 55,6 milers d’euros. La Resolució fa referència
expressa a l’autorització del conseller d’Hisenda i Pressuposts de pagament anticipat i al
termini de dos mesos, comptadors des de la data de finalització de les activitats, per presentar
la justificació del projecte.
Posteriorment, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència de 29 de
gener de 2014, s’autoritza l’ampliació el termini d’execució del projecte fins al dia 16 de març de
2014, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada.
De la revisió de la documentació de l’expedient núm. 3 s’han posat de manifest les incidències
següents:




En l’expedient no figura cap document o informe emès per l’òrgan instructor on es
constati expressament que l’entitat beneficiària ha complert els requisits addicionals
establerts en l’article 4.3 del Decret 115/2010, que s’han d’acreditar amb l’aportació de
la documentació que, si escau, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’ajuda. Això no obstant,
de la revisió de la documentació que consta en l’expedient es desprèn que es
compleixen aquests requisits addicionals, llevat dels següents:
-

No hi consta que s’hagi aportat la documentació que permet acreditar la constitució
vàlida de l’entitat beneficiària (apartat a). de l’article 4.3 del Decret 115/2010). Tot i
així, en l’escrit de sol·licitud de l’entitat beneficiària consten el NIF, el número
d’inscripció en el Registre Nacional d’Associacions i l’Ordre Ministerial de declaració
d’Utilitat Pública.

-

No hi consta cap document ni cap declaració expressa emesa per l’entitat
beneficiària d’haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o les ajudes
rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears (apartat e) de l’article 4.3 del
Decret 115/2010).

La resolució de concessió de la subvenció no compleix el contingut mínim establert en
l’article 14.2, del Decret 115/2010, atès que no hi consten els aspectes següents: règim
de reintegrament i sancionador (apartat h); termes en els quals ha de concretar-se el
compromís de les entitats beneficiàries de compliment de la resolució (apartat i),
qüestió que té relació amb l’apartat 3 del mateix precepte; conseqüències derivades de
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l’incompliment o de la manca de justificació de la subvenció o ajuda (apartat j), i termes
en els quals poden introduir-se modificacions sobre el que s’ha fixat en la resolució de
concessió i règim d’autorització de les modificacions esmentades (apartat k).


L’entitat beneficiària no presenta la justificació de la subvenció dins el termini establert
en la Resolució de concessió, de dos mesos comptadors des de la data de finalització
de les activitats. Així, el termini de justificació finalitza el 14 de maig de 2014, mentre
que l’entitat beneficiària presenta formalment la documentació justificativa els dies 13 i
17 de juny de 2014.

En l’expedient núm. 3 consta diversa documentació justificativa de l’aplicació dels fons
percebuts que ha presentat l’entitat beneficiària, així com la resposta a diversos requeriments
d’esmena derivats de la revisió que porta a terme el centre gestor. En el moment que l’SCIB ha
revisat l’expedient, la fase de justificació de l’expedient resta pendent de tancament.
Així doncs, la revisió de l’SCIB s’ha limitat a comprovar que consti en l’expedient la
documentació justificativa que determina la Resolució de concessió, la qual cosa no s’ha de
considerar equivalent a la comprovació del compliment de l’objecte de la subvenció que ha de
completar l’òrgan atorgant.
De la revisió de la documentació de l’expedient núm. 3 s’ha constatat que, en la tramitació
d’una ampliació de termini que ha sol·licitat l’entitat beneficiària per aportar la documentació
requerida, la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 12 d’agost de
2016, autoritza una ampliació de deu dies hàbils, quan només hauria d’haver estat de cinc, atès
que el termini inicialment atorgat ja era de deu dies hàbils (art. 49 de la Llei 30/1992). Cal
esmentar que l’entitat beneficiària presenta la documentació d’esmena requerida sense fer ús
de la part de l’ampliació de termini que excedeix allò que permet la normativa reguladora.
Expedient número 4: subvenció sense convocatòria a l’entitat Escola en Pau per dur a
terme el programa d’ajuda humanitària «Madrassa 2014»
Aquest expedient correspon a una subvenció de concessió directa atorgada a Escola en Pau
per dur a terme el projecte «Madrassa 2014», per un import de 30 milers d’euros.
L’expedient es tramita d’acord amb la normativa general en matèria de subvencions i amb el
que s’estableix en el Decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a
l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
En l’expedient núm. 4 consta acreditada l’existència de les circumstàncies que justifiquen la nosubjecció de la concessió de l’ajut objecte d’anàlisi als principis de publicitat i concurrència,
d’acord amb els articles 2.a), 8.2 i 12 del Decret 115/2010.
El projecte «Madrassa 2014» és un programa d’acolliment d’infants i joves sahrauís dels
campaments de Refugiats de Guerra del Sàhara Occidental a Tindouf (Argèlia), perquè puguin
tenir accés a l’educació de forma adequada i així millorar les seves expectatives de futur, de les
seves famílies i del seu poble. A més, el projecte inclou una vessant de sensibilització
intercultural i respecte dels drets humans.
En l’expedient consta la sol·licitud de subvenció, de 23 de juny de 2014, signada pel
representant legal de l’entitat, i la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència de 3 de
juliol de 2014, d’inici del procediment de concessió de la subvenció. Així mateix, hi consta la
Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, de 22 de setembre de 2014, de
concessió de la subvenció.
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Per instrumentar la concessió de la subvenció, el 22 de setembre de 2014, se signa un conveni
entre la Vicepresidència i Conselleria de Presidència i l’entitat Escola en Pau.
De la revisió de la documentació de l’expedient núm. 4 s’han posat de manifest les incidències
següents:


En l’expedient no figura cap document o informe emès per l’òrgan instructor on es
constati expressament que l’entitat beneficiària compleix els requisits addicionals
establerts en l’article 4.3 del Decret 115/2010, que s’han d’acreditar amb l’aportació de
la documentació que, si escau, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’ajuda. Això no obstant,
de la revisió de la documentació que consta en l’expedient es desprèn que aquests
requisits addicionals es compleixen, llevat dels següents:
-

No hi consta que s’hagi aportat la documentació que permet acreditar la constitució
vàlida de l’entitat beneficiària (apartat a). de l’article 4.3 del Decret 115/2010). En
l’escrit de sol·licitud de l’entitat beneficiària consta el NIF, però hi manca el número
d’inscripció en el Registre Nacional d’Associacions i l’Ordre Ministerial de declaració
d’Utilitat Pública.

-

No hi consta cap document ni cap declaració expressa emesa per l’entitat
beneficiària d’haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o les ajudes
rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears (apartat e) de l’article 4.3 del
Decret 115/2010).

-

No hi consta cap declaració expressa de no estar sotmesa a cap procediment de
reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.



En l’expedient no consta el suport documental de l’acte de notificació de la proposta de
resolució de concessió de la subvenció a l’entitat beneficiària (punt 6 de la resolució de
la concessió).



La resolució de concessió de la subvenció i el conveni instrumental no compleixen el
contingut mínim establert en l’article 14.2 del Decret 115/2010, atès que no hi consten
els aspectes següents: règim sancionador (apartat h); conseqüències derivades de
l’incompliment o de la manca de justificació de la subvenció o ajuda (apartat j), i termes
en els quals poden introduir-se modificacions sobre el que s’ha fixat en la resolució de
concessió i règim d’autorització de les modificacions esmentades (apartat k).



En l’expedient no consta l’acreditació, prèvia a la resolució de concessió de la
subvenció, que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda
autonòmica (art. 11.f) del TRLS).21

En l’expedient consta diversa documentació justificativa de l’aplicació dels fons percebuts que
ha presentat l’entitat beneficiària. En el moment que l’SCIB ha revisat l’expedient, la fase de
justificació de l’expedient resta pendent de tancament.
Així doncs, la revisió de l’SCIB s’ha limitat a comprovar que consti en l’expedient la
documentació justificativa que determina la resolució de concessió, la qual cosa no s’ha de
considerar equivalent a la comprovació del compliment de l’objecte de la subvenció que ha de
completar l’òrgan atorgant.
De la revisió de la documentació justificativa de l’expedient núm. 4 s’han posat de manifest les
incidències següents:
21

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En la memòria econòmica justificativa manca una relació detallada d’altres ingressos o
subvencions que han finançant l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència (punt 6.4.B del conveni).



El compte justificatiu que ha presentat l’entitat beneficiària conté les mancances
següents:
-

En la relació de despeses consta la data de pagament, però hi manca la data
d’emissió dels justificants (art. 31 a) del Decret 115/2010). A més, els justificants no
estan identificats amb el número d’ordre, sinó que contenen una numeració interna
de l’entitat.

-

Els justificants no estan degudament estampillats amb el segell d’imputació que ha
d’indicar la subvenció que es justifica i el percentatge d’imputació (art. 31 b) del
Decret 115/2010).

-

El balanç final (document que mostra el pressupost, l’execució i les desviacions) no
especifica les partides de despesa, només conté les quanties.

Expedient núm. 5: subvenció sense convocatòria a la Fundación Kovacs per a contribuir
al finançament de les despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear
d’Investigadors en Malalties de l’Esquena (REBIDE) durant els anys 2013 i 2014
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa que ha atorgat la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a la Fundación Kovacs, per a contribuir al
finançament de les despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear d'Investigadors en
Malalties de l'Esquena (REBIDE), en el període comprès entre el mes d'agost de 2013 i el mes
de juliol de 2014. L'import de la subvenció és de 100 milers d'euros.
La Xarxa Balear d'Investigadors en Malalties de l'Esquena (REBIDE) és una estructura creada i
dirigida per la Fundación Kovacs per promoure la investigació de qualitat de les síndromes
mecàniques de la columna vertebral. La Xarxa inclou equips consolidats per la seva producció
científica, equips clínics i grups investigadors.
Cal esmentar que, en el moment de la sol·licitud i la concessió de la subvenció, la CAIB forma
part del patronat de la Fundación Kovacs i el vicepresident i conseller de Presidència és el
representant del Govern en el Comitè de Seguiment de la Fundació.
L’informe justificatiu, emès per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, de 30 de juliol
de 2014, en relació amb l’excepció dels principis de publicitat i concurrència en la concessió
d’aquesta subvenció, posa de manifest que la Fundación Kovacs és una institució privada,
sense ànim de lucre, i la principal entitat investigadora de les Illes Balears i del món
hispanoparlant en el camp de les malalties del coll i de l'esquena, i la seva activitat principal és
la investigació mèdica, amb l’objectiu de millorar els resultats de l'assistència sanitària i de
millorar l'eficiència de la despesa sanitària. En l’expedient núm. 5 no queda suficientment
justificada la impossibilitat o dificultat de la concurrència pública, ni tampoc les raons d’interès
públic, econòmic i social del projecte i els criteris objectius tinguts en compte per concedir la
subvenció (art. 6.2.a i 7.1.c del TRLS; art. 8.3.a i art. 22 de la LGS).
A més, segons l’informe justificatiu, el projecte presentat té una vessant sanitària, però també
està estretament vinculat a l’àmbit econòmic, al foment de la recerca i a la promoció de la salut
laboral, entre d’altres. Aquesta multitud de perspectives confereix al projecte un caràcter
transversal, que fa que encaixi en les competències que atribueix a la Vicepresidència i
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Conselleria de Presidència el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
No s’ha acreditat que la Fundación Kovacs sigui l’única fundació i la principal entitat
investigadora de les Illes Balears i del món hispanoparlant en el camp de les malalties del coll i
de l’esquena.
La Fundación Kovacs té el domicili fiscal i social a Palma, però no consta inscrita al Registre
Únic de Fundacions de les Illes Balears.
En la sol·licitud de subvenció es demana suport per finançar quatre projectes d'investigació
duts a terme per la REBIDE, que s'han acabat i publicat durant el període comprès entre l’agost
de 2013 i el mes de juliol de 2014. Els projectes d'investigació, juntament amb les dates d'inici i
d'acabament de cada un dels projectes, són els següents:


1. «La rellevància de la degeneració discal lumbar greu, com a eventual causa del dolor
lumbar. Un estudi de causes i controls»: data d'inici, 21 de maig de 2011 i data de
finalització, 14 d'octubre de 2013.



2. «Actualització dels factors que prediuen la resposta clínica a la intervenció
neurorreflexoteràpica en el Sistema Nacional de Salut, i el càlcul de la probabilitat de
milloria d'un pacient individual»: data d'inici, 8 de març de 2011 i data de finalització, 19
de setembre de 2013.



3. «Estudi fenomenològic per explorar les percepcions dels pacients amb lumbàlgia
inespecífica subaguda o crònica, tractats mitjançant intervenció NRT en la pràctica
clínica rutinària del Sistema Nacional de Salut»: data d'inici, 5 d'abril de 2010 i data de
finalització, 24 de desembre de 2013.



4. «Vigilància post-implantació de la intervenció neurorreflexoteràpica (NRT) en el
Sistema Nacional de Salut Espanyol»: data d'inici, 15 de gener de 2008 i data de
finalització, 30 de juny de 2014.

En l’expedient núm. 5 consta la sol·licitud de subvenció (amb registre d'entrada d’11 de juliol de
2014), per un import de 100 milers d'euros. S'adjunten a la sol·licitud la descripció del projecte i
la justificació del seu interès públic, així com una memòria que recull cada una de les funcions
del personal en plantilla i del personal col·laborador en relació amb el projecte subvencionat; si
bé, no hi consta un pressupost prou detallat del projecte, ni dels mitjans materials i humans
necessaris per dur-lo a terme. Cal tenir en compte que, en el moment de sol·licitar la
subvenció, la despesa ja s’ha produït i es coneix exactament quina ha estat la despesa real.
El pressupost que s’adjunta a la sol·licitud només inclou partides globals per tipologia de
despesa, concretament: per despeses de personal en plantilla o propi, un import de 78 milers
d'euros; per despeses del personal col·laborador, un import 14 milers d'euros; per despeses de
les instal·lacions, un import de 6 milers d'euros, i per despeses d'altres serveis, un import de 2
milers d'euros. L’anterior totalitza un import de 100 milers d'euros.
La Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, d'1 de setembre de 2014, aprova la
concessió de la subvenció, i autoritza i disposa la despesa i en proposa el pagament, per un
import de 100 milers d'euros, una vegada la Fundación hagi justificat el compliment de la
finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
En l'expedient, consta la notificació de la concessió de la subvenció al beneficiari de 5 de
setembre de 2014, així com la publicació en el BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2015.
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La Fundación Kovacs ha presentat el compte justificatiu el 28 d'octubre de 2014, dins el termini
establert en la resolució de concessió.
De la revisió de la documentació justificativa de l’expedient núm. 5 s'han posat de manifest les
incidències següents:


De la documentació que consta en l’expedient no queda clar que les despeses
aportades com a justificants de l’import de la subvenció no incloguin altres despeses de
projectes i estudis que la Fundació du a terme, distints als que són objecte de la
subvenció. I més tenint en compte que els projectes cobreixen un període temporal
molt ampli.



En la sol·licitud inicial, el projecte per subvencionar són quatre publicacions científiques
que s'han produït durant el període d'agost de 2013 a juliol de 2014; així com els
projectes d'investigació en curs. Pel que fa a l'informe justificatiu sobre l'expedient de
concessió, es fa referència al fet que la subvenció contribuirà, durant els anys 2013 i
2014, al finançament de les despeses derivades del manteniment de la Xarxa Balear
d'Investigadors en Malalties de l'Esquena (REBIDE), sense que quedi acreditada en
l’expedient la vinculació entre ambdós conceptes.

El compte justificatiu es presenta en termini. El 15 de desembre de 2014, el vicepresident i
conseller de Presidència dicta la Resolució de reconeixement de l'obligació i proposta de
pagament, i el pagament es fa efectiu el 21 de maig de 2015.

B.

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

Expedient núm. 6: subvenció sense convocatòria a l’entitat Club Marítimo de Mahón per
dur a terme el projecte «Organització de la X Copa del Rei de Vaixells d’Època»
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada a Club Marítimo de
Mahón per dur a terme el projecte «Organització de la X Copa del Rei de Vaixells d’Època»,
per un import de 18 milers d’euros, i el cost total del projecte d’actuació és de 109 milers
d’euros.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, i ha de quedar
acreditades en l’expedient la impossibilitat o dificultat de la concurrència, i també les raons
d’interès públic i els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
En l’expedient núm. 6 s’esdevé una incongruència d’arguments entre la memòria justificativa i
el projecte subvencionat. Així, el centre gestor de la subvenció exposa en la memòria
justificativa que l’entitat beneficiària disposa dels drets exclusius d’organització de
l’esdeveniment objecte de subvenció, circumstància que acreditaria la impossibilitat de
concurrència i, per tant, justificaria l’aplicació del procediment de concessió directa de l’article
7.1.c del TRLS. Això no obstant, del contingut del projecte objecte de subvenció que
acompanya la sol·licitud es constata que l’entitat beneficiària no al·lega en cap moment
l’argument esmentat, motiu pel qual tampoc no l’acredita documentalment.
En l’expedient consten la sol·licitud de subvenció, de 10 de juliol de 2013, signada pel
representant de l’entitat; l’informe de la Direcció General d’Esports, de 9 d’agost de 2013,
relatiu a la concessió d’una subvenció a favor del Club Marítimo de Mahón per l’organització de
la X Copa del Rei de Vaixells d’Època, de 09/08/2014, emès pel secretari general de la
Conselleria de Turisme i Esports per suplència del director general d’Esports, i el certificat de
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l’Acord del Consell de Govern de dia 30 d’agost de 2013, pel qual s’autoritza prèviament el
conseller de Turisme i Esports per a la concessió directa de la subvenció a l’empara del que
disposa l’article 7.1.c del TRLS, aspecte preceptiu d’acord amb l’article 8.1.a) del TRLS.
La Resolució de 20 de setembre de 2013, que aprova la concessió d’una subvenció de 18
milers d’euros per finançar les despeses d’organització de la X Copa del Rei de Vaixells
d’Època, és signada pel secretari general de la Conselleria (d’acord amb la Resolució del
conseller de Turisme i Esports de delegació de signatura). La dita Resolució autoritza i disposa
la despesa corresponent a càrrec de l’exercici 2013, estableix el règim de pagament (una
vegada justificada l’aplicació dels fons) i la forma de justificació.
En l’expedient núm. 6 consta la proposta de pagament de 7.909,62 euros a favor de l’entitat
beneficiària, que es tramita a partir de la revisió que el centre gestor fa del compte justificatiu i
de la seva aprovació per l’òrgan competent, el 10 de desembre de 2013.
De la revisió de la documentació de l’expedient núm. 6 s’han posat de manifest les incidències
següents:


En l’expedient no consta documentat de manera adequada el tràmit d’esmena de les
deficiències detectades en la sol·licitud de subvenció. La documentació que l’entitat
interessada tramet al centre gestor, a través d’una companyia de missatgeria, és
incorporada per l’òrgan instructor a l’expedient mitjançant una diligència administrativa
que no especifica ni la identitat ni el contingut dels documents en qüestió. A més, en
l’expedient no es deixa constància, mitjançant un informe, de l’esmena efectiva de les
deficiències de la sol·licitud.



En l’expedient es constata una indefinició del règim competencial amb què actua el
secretari general (delegació de firma o emissió de la resolució per delegació) i l’omissió
del peu de recurs en la resolució de concessió i en l’acte de notificació.

En l’expedient núm. 6, en la documentació justificativa de l’aplicació dels fons percebuts
presentada per l’entitat beneficiària i del control exercit pel centre gestor s’han detectat les
incidències següents:


No hi consta que l’entitat beneficiària hagi presentat les factures originals acreditatives
de les despeses. Les factures annexes al compte justificatiu són còpies en color, sense
cap diligència de compulsa amb els originals corresponents (punt 4 de la Resolució de
concessió, part dispositiva).



Les factures i altres tipus de justificants annexos al compte justificatiu 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 atorgant
implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control.



En l’apartat «Personal tècnic» de la relació de justificants consten diversos justificants
(del 41 al 51, amb un import que oscil·la entre els 300 i els 500 euros), que es
documenten mitjançant rebuts, qualificats de «dietes» i que corresponen a pagaments
satisfets a persones físiques que han col·laborat en l’organització durant els dies de la
competició («dietes comitè protestes», «dietes comitè regata», etc.). Aquests
pagaments a persones físiques tenen un caràcter remuneratori perquè compensen la
realització de les tasques necessàries per al desenvolupament de l’activitat
subvencionada. Això no obstant, en els justificants corresponents no consta cap tipus
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de retenció en concepte d’IRPF. A més, alguns dels justificants no fan constar el NIF
del perceptor (41, 42, 45, 46, 50).

C.



La Resolució de concessió no especifica el termini d’execució del projecte, fet que
dificulta la determinació de les despeses que són susceptibles de subvenció, és a dir, el
període elegible. A més, atesa la informació deficient que es presenta en la relació de
justificants, així com en la memòria d’activitats i criteris del compte justificatiu, no es pot
determinar si les despeses objecte de subvenció responen a la naturalesa de l’activitat
subvencionada (article 40.1 del TRLS):



Els percentatges d’imputació que figuren en la relació de justificants són incorrectes
atès que no mostren la proporció de cada despesa individual que s’imputa a l’execució
del projecte, d’acord amb l’aplicació d’algun criteri prèviament explicat per l’entitat.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Expedient núm. 7: subvenció nominativa a favor de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma
Aquest expedient correspon a una subvenció nominativa, inclosa en els pressuposts generals
de la CAIB per a l’exercici 2014, per satisfer l’aportació que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears fa anualment a la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
per atendre’n el funcionament ordinari. L’import de la subvenció és de 420 milers d’euros.
En l’estat de despeses previst en els pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2014, no
queda determinat expressament l’objecte de la subvenció (art. 65.1 RGLS).
El Govern de les Illes Balears forma part del patronat de la Fundació, juntament amb el Consell
de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la Fundació Serra d’Art, que té com a objectiu principal el
suport i la promoció de la cultura a la través del sosteniment, la conservació, l’exposició i la
promoció del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.
En l’expedient consta la sol·licitud de subvenció, signada per la directora de l’entitat, amb
registre d’entrada a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014.
La sol·licitud vincula expressament l’aportació compromesa per la CAIB, en el si del patronat, a
l’execució del Pla d’Actuació aprovat per al 2014 i al funcionament diari de la Fundació.
Acompanyen la sol·licitud, entre altres documents, tres certificats relatius a la reunió del
Patronat de dia 26 de febrer de 2014, en la qual es fixen els imports de les aportacions dels
patrons públics de la Fundació per al 2014, que són: CAIB, 420 milers d’euros; Ajuntament de
Palma, 400 milers d’euros, i Consell de Mallorca, 250 milers d’euros.
Atès que els tres patrons públics tenen la mateixa representació del 25 % en la composició del
Patronat vigent al 2014, no hi ha cap raó que justifiqui que l’aportació de la CAIB a l’entitat, com
a quota de soci i via subvenció nominativa, sigui no només diferent sinó superior a l’aportació
que, per al mateix exercici, fan la resta de patrons públics. Malgrat l’import que s’assigna
nominativament a la Fundació mitjançant els pressuposts de la CAIB de l’exercici 2014, es
tracta d’una autorització de despesa màxima, sense cap obligació d’executar íntegrament
l’import del crèdit pressupostari.
La Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 22 d’abril de 2014, signada
per la secretària general de la Conselleria per delegació de signatura, aprova la subvenció
nominativa, per un import de 420 milers d’euros, i autoritza i disposa la despesa corresponent.
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La Resolució no inclou el pressupost de l’activitat, atès que es tracta d’una subvenció d’import
fix, sense referència a un percentatge o fracció del cost total determinats (art. 32.2 del RLGS).
En la Resolució de concessió s’estableixen, de forma indirecta, el termini i la forma de
justificació dels fons que ha percebut el beneficiari, amb una remissió expressa a l’article 15.1
de l’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, i a l’article 39.3 del
TRLS.
D’altra banda, l’article 15.1 de l’Ordre de bases no fixa expressament cap termini per presentar
el compte justificatiu, sinó que es remet al «termini màxim que concreti la convocatòria», motiu
pel qual, en aquest expedient, opera el termini que estableix l’article 39.3, darrer paràgraf, del
TRLS (tres mesos des de l’acabament del termini per a la realització de l’activitat).
De la revisió de la documentació de l’expedient núm. 7, i en relació amb la Resolució de
concessió, s’han posat de manifest les incidències següents:
 En l’expedient no consta cap document relatiu al tràmit de notificació de la Resolució de
concessió, ni hi consta registrat de sortida el document de la dita Resolució.
 La Resolució no fa referència als terminis i a la forma de pagament de la subvenció
(articles 37.2 del Decret 75/2004 i 65.3 del RGLS).
 En la Resolució es defineix de manera insuficient l’objecte de la subvenció, atès que
únicament s’esmenta que els fons s’han de destinar al funcionament ordinari de la
Fundació, mentre que la sol·licitud vincula expressament l’aportació de la CAIB a
l’execució del Pla d’Actuació aprovat per a l’exercici 2014, així com al funcionament diari
de la Fundació.
 En la Resolució no es fa menció expressa al règim singular de les subvencions d’import
fix (art. 32.2 del RGLS). A més, s’estableix un sistema de justificació estàndard dels fons
percebuts (art. 15.1 de l’Ordre de bases reguladores de subvencions de la Conselleria,
d’1 de juliol de 2009), quan s’hauria d’aplicar el règim especial de justificació establert en
el punt 5 de la Comunicació de 25 de maig de 2007, de la Intervenció General de la
CAIB. Aquest fet determina l’import de la subvenció que ha de ser objecte de justificació.
 En l’expedient consta que l’entitat beneficiària obté altres subvencions públiques per a la
mateixa finalitat, atorgades per la resta de patrons públics. Això no obstant, les dites
subvencions no consten en la Resolució de concessió, aspecte que afecta el règim de
justificació i de control (art. 20 TRLS, art. 32 RGLS).


La Resolució de concessió omet el peu de recurs (art. 89.3 de la LRJPAC).

De la revisió de l’expedient núm. 7, i en relació amb la documentació justificativa de l’aplicació
dels fons percebuts presentada per l’entitat beneficiària i del control exercit pel centre gestor,
s’han posat de manifest les incidències següents:


Segons consta en l’expedient, l’entitat beneficiària disposa d’un mes, després d’haver
rebut l’import de la subvenció, per presentar el certificat d’aplicació de la subvenció
rebuda a ingressos en el seu pressupost. El pagament material de la subvenció es
completa el 4 de desembre de 2014, per la qual cosa el termini finalitza el 4 de gener
de 2015. Això no obstant, la directora de la Fundació emet el certificat d’aplicació de la
subvenció rebuda el 3 de juny de 2015 i no està registrat d’entrada en cap registre
administratiu.
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D’acord amb el règim de justificació establert pel centre gestor, el compte justificatiu
que ha de presentar l’entitat beneficiària només ha d’abastar l’import de la subvenció
atorgada per la CAIB, per un import de 420 milers euros. En aquest sentit, l’import de la
justificació econòmica presentada per l’entitat beneficiària seria suficient, atès que el
compte justificatiu conté una relació de justificants imputats a l’objecte de la subvenció,
per un import de 455 milers d’euros.
Això no obstant, d’acord amb el criteri de fiscalització de la Intervenció General (punt 5
de la Comunicació de 25 de maig de 2007), la justificació econòmica de les
subvencions d’import fix ha d’abastar l’import total del finançament públic, per la qual
cosa s’hauria d’haver justificat en l’expedient un import de 1.070 milers d’euros (l’import
equivalent a les aportacions efectuades durant el 2014 pels patrons públics de l’entitat)
(1.070 milers d’euros) i no només els 420 milers d’euros aportats per la CAIB.

 En la documentació justificativa de la subvenció no consta cap memòria o document
explicatiu de l’activitat cultural d’interès social que porta a terme l’entitat beneficiària
durant l’exercici 2014 i que dóna sentit a la subvenció, tot i que en el Pla d’Actuació sí
que es concreten les activitats orientades al suport i la promoció de la cultura a través
del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.
Per contra, l’entitat beneficiària ha presentat diverses «memòries d’activitats i
econòmiques» en què exposa les despeses relatives a personal, subministraments i
serveis de neteja, vigilància de seguretat i auxiliars de sala, que qualifica de
«necessàries per al funcionament ordinari de la Fundació i la consecució dels seus
objectius i finalitats segons el pla d’actuació 2014 presentat».


En la revisió dels justificants que consten en l’expedient s’ha detectat el següent:


Quant a les nòmines:

-

Compulsa deficient: són còpies amb segell original de l’entitat beneficiària
(compulsa efectuada per la mateixa Fundació).

-

Còpies sense estampillar. No compten amb cap diligència del centre gestor que
controli la concurrència de subvencions. Aquest fet és especialment greu si tenim en
compte que consta en l’expedient que, al 2014, l’entitat ha rebut dos ajuts públics
més per a la mateixa finalitat.

-

En l’expedient, per a cada període mensual justificat (gener – maig 2014), consta
una sol·licitud de transferència per despesa de personal a l’entitat financera amb
què opera l’entitat beneficiària. Les sol·licituds consten segellades i datades per
l’entitat bancària receptora, però no consta cap justificant que aporti una prova real
del pagament material corresponent.

-

El justificant núm. 6 inclou una indemnització per acomiadament de maig de 2004,
per un import de 32 milers d’euros, que s’ha imputat íntegrament al compte
justificatiu, malgrat que és una despesa que s’ha meritat durant diversos exercicis.


Quant a liquidacions de cotitzacions a la Seguretat Social:

-

Compulsa deficient: la diligència de compulsa només inclou una data, sense
identificar la persona que ha emès la compulsa.

-

La relació de justificants inclou l’import íntegre de les retribucions del personal,
abans de la retenció en concepte de cotització del treballador, i les liquidacions de
cotitzacions mensuals a la Seguretat Social imputades (que inclouen les
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cotitzacions a càrrec de l’empresa i les cotitzacions dels treballadors). Per tant, la
despesa de la Seguretat Social a càrrec del treballador s’ha imputat per duplicat.
-

El justificant núm. 26, en concepte de liquidació de cotitzacions corresponent al
període de desembre de 2013 (és de 12 desembre de 2013, i presentat
telemàticament el 15 de gener de 2014), no correspon al període elegible.

-

No hi consten els justificants de pagament núm. 78, 104 i 129 de les liquidacions
corresponents als períodes de febrer, març i abril de 2014, respectivament. Tampoc
consta al compte justificatiu la liquidació de cotitzacions del període de maig de
2014 (el justificant núm. 129 correspon al període d’abril de 2014, la relació de
justificants l’identifica erròniament), motiu pel qual no s’acredita el pagament de les
quotes de cotització a la Seguretat Social a càrrec del treballador del mes de maig
de 2014.


D.

Quant a la resta de justificants, per conceptes diferents a les despeses de
personal:

-

Compulsa deficient: la diligència de compulsa només inclou una data, sense
identificar la persona que ha emès la compulsa.

-

No hi ha control de concurrència de subvencions, atès que no hi consta cap
estampillament del centre gestor.

-

No hi consten els justificants de pagament núm. 131, 134, 140 i 142. Només hi
consta una sol·licitud de transferència relativa a la factura en qüestió, amb un segell
de l’entitat financera receptora de la sol·licitud, cosa que no és prova suficient del
pagament.



Els justificants annexos al compte justificatiu 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 atorgant implementi els mecanismes
necessaris que permetin aquest control.



En l’expedient consta que, el compte justificatiu, l’informa favorablement el servei tècnic
gestor de l’ajuda i l’aprova l’òrgan competent el 5 de juny de 2014, que, en el mateix
acte, reconeix l’obligació i proposa el pagament de l’import íntegre de la subvenció. La
documentació justificativa de la subvenció consta presentada formalment davant el
centre gestor en data posterior a l’aprovació del compte justificatiu (escrit de
presentació registrat d’entrada l’11 de juny de 2014, núm. 35126/2014), si bé consta
signada tota la documentació el 2 de juny de 2014.

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS

Expedient núm. 8: Subvenció sense convocatòria a Càritas Diocesana de Mallorca per a
la realització del projecte «Per a la inclusió social 2013»
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada a Càritas Diocesana
de Mallorca per dur a terme el projecte «Per a la inclusió social 2013» en el període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre 2013. L’import de la subvenció és de 220 milers d’euros i
el pressupost total declarat del projecte, de 223 milers d’euros.
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S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l’expedient la impossibilitat o dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
En l’expedient la dificultat de la concurrència pública queda justificada pel fet de que Càritas és
l’única entitat privada sense ànim de lucre que disposa d’una xarxa de serveis socials
específics per a la inserció social amb dispositius de cobertura a tot el territori de Mallorca, i
complementària als serveis socials municipals.
El projecte «Per a la inclusió social 2013» té com a objectius afavorir la inclusió de les persones
en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social de Mallorca, amb la millora de les seves
condicions de vida personals i col·lectives. Per això, es promouen, entre d’altres, espais i
serveis d’acollida, d’atenció, d’informació, de formació, de sensibilització, d’anàlisi, de reflexió i
de participació, i es duen a terme accions i serveis per afavorir processos individuals d’inclusió,
i també accions i serveis grupals, a fi de potenciar processos participatius d’inclusió i
transformació social.
En l’expedient consta la sol·licitud de subvenció signada, el 13 de maig de 2013, pel
representant legal de l’entitat (amb registre d’entrada a la Conselleria de Família i Serveis
Socials el 15 de maig de 2013), i la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials, de
28 de juny de 2013, d’inici del procediment de concessió de subvenció. Així mateix, hi consta la
Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials, de 30 de setembre de 2013, que
aprova la concessió de la subvenció i estableix la forma de justificar l’activitat subvencionada i
les obligacions del beneficiari, i la Resolució de la consellera, també de 30 de setembre de
2013, d’autorització i disposició de la despesa.
En l’expedient consta la notificació de la concessió de la subvenció al beneficiari de 10
d’octubre de 2013.
En la revisió de la documentació de l’expedient núm. 8 s’han posat de manifest les incidències
següents:

22



L’activitat subvencionada es desenvolupa entre l’1 i el 31 de desembre de 2013, i el
pressupost del projecte es presenta el mes de maig de l’exercici 2013. Crida l’atenció
que, en la documentació justificativa, i iniciada l’activitat subvencionada en el moment
de sol·licitar la subvenció, es produeixin desviacions respecte del pressupost presentat
per fets ocorreguts entre els mesos de gener i maig de 2013.



La memòria justificativa es limita a descriure els criteris d’imputació dels costs, sense
que aquests constin motivats. A més, no hi consta suficientment documentat el volum
total de despeses atribuïble a cada acció subvencionada.22



En l’expedient no consta cap document on quedi justificat el nombre d’hores de feina de
cada treballador que s’han d’imputar a les actuacions que es duen a terme. L’adequada
documentació i justificació de la càrrega de feina és rellevant, atès que les despeses de
personal suposen més del 97 % del total de despeses pressupostades del projecte
objecte de subvenció.



En l’expedient consten els justificants de les despeses imputades en concepte de
seguretat social dels treballadors, de forma global; mentre que en la memòria
justificativa s’especifica el cost de seguretat social imputat a cada treballador per cada

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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mes d’activitat. Si bé s’ha comprovat que la despesa total és raonable, en l’expedient
no consta una justificació específica d’imputació de costs per a cada un dels
treballadors, de forma particular.
En l’expedient fiscalitzat figura un informe tècnic, d’11 de juliol de 2014, de tancament de
l’expedient, on es fa constar que, d’acord amb l’apartat quart de la Resolució de 30 de
setembre de 2013, per la qual es concedeix una subvenció a favor de l’entitat Càritas
Diocesana de Mallorca per dur a terme el Projecte per la inclusió 2013 i en virtut de la qual la
Conselleria aportà la quantitat de 219.520 euros, s’ha lliurat correctament el compte justificatiu
dins termini i que el tècnic que subscriu el dit informe no hi ha apreciat cap tipus d’incidència.

E.

CONSELLERIA DE SALUT

Expedient núm. 9: subvenció sense convocatòria a l’entitat Creu Roja Espanyola Illes
Balears per dur a terme el projecte «Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona
(Metabús)»
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada per la Conselleria de
Salut a Creu Roja Espanyola, per dur a terme el projecte «Unitat Mòbil de Dispensació de
Metadona (Metabús)», per un import de 149,4 milers d’euros, que coincideix amb el cost del
projecte.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, tot i que en l’expedient
núm. 9 no queden suficientment acreditats els motius que justifiquen l’excepció d’aquests
principis.
L’objectiu principal del projecte és dispensar metadona diàriament a tots els usuaris dels
diferents CAD de Palma, que, per motius de treball o de salut, no es poden dirigir a un centre o
que, per diverses problemàtiques socials, han de fer una dispensació de metadona supervisada
des d’un punt de vista sanitari. A més, inclou altres activitats accessòries a la principal, com
són: «Tallers d’educació per a la salut» i «Mediadors de salut», adreçats a persones usuàries
derivades pels CAD. Cal tenir en compte que, en condicions normals, quan la metadona no és
dispensada pel Metabús, aquesta prestació és exercida per un centre de la xarxa pública de
salut (un CAD, centre d’atenció a la drogodependència), competència de l’Administració
autonòmica.
A més, hi ha tot un seguit d’aspectes que requereixen el vistiplau previ de l’Administració
perquè es puguin executar, com són:


El Metabús dispensa metadona a pacients derivats pels CAD, centres d’atenció a les
drogodependències (el Metabús no pot atendre un pacient sense la notificació prèvia
d’un CAD).



Els metges dels CAD són els professionals que realitzen la prescripció de metadona (el
Metabús no pot dispensar metadona a un pacient sense l’autorització prèvia d’un metge
de la xarxa pública).



La metadona és proveïda pels CAD (aspecte establert en el projecte i que es confirma
arran de l’anàlisi del compte justificatiu perquè no hi consta cap despesa per
subministrament de metadona).



La resta d’activitats que inclou el projecte («Tallers d’educació per a la salut» i
«Mediadors de salut») també s’adrecen a persones usuàries derivades pels CAD. Són
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activitats accessòries a la principal, la dispensació de metadona a través d’una unitat
mòbil (el Metabús).
Atès l'anterior i atès que el projecte presentat per l’entitat beneficiària conté tot un seguit
d’especificacions pròpies d’un plec de prescripcions tècniques del procediment administratiu de
contractació, s'hauria de valorar treure una licitació.23
En l’expedient consta la sol·licitud de l’ajut signada pel president autonòmic de Creu Roja Illes
Balears, amb registre d’entrada a la Conselleria de Salut l’1 d’abril de 2014. Amb data 13 de
maig de 2014, el centre gestor emet un informe tècnic sobre la necessitat i l’oportunitat de
concedir una subvenció a l’Associació Creu Roja Espanyola de les Illes Balears, per dur a
terme l’any 2014 el projecte «Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús)».
La Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut, de 19 de maig de 2014
(emesa per delegació de competències del conseller, segons la Resolució de 14 de maig de
2013), designa la Direcció General de Salut Pública i Consum òrgan responsable de tramitar el
procediment de concessió de la subvenció.
En l’expedient consta el certificat de l’Acord del Consell de Govern, de dia 1 d’agost de 2014,
pel qual s’autoritza prèviament el conseller de Salut per a la concessió directa de la subvenció,
a l’empara del que disposa l’article 7.1.c del TRLS (art. 8.1.a) del TRLS).
La Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut, de 25 de setembre de 2014,
aprova la concessió de la subvenció, autoritza el conveni instrumental de desplegament de la
subvenció i estableix que el període d’execució del projecte comprèn tot el 2014. A més, la dita
Resolució autoritza i disposa la despesa corresponent, íntegrament a càrrec de l’exercici 2014,
i estableix el règim de pagaments i justificació següents:


El primer pagament, per un import màxim de 112 milers d’euros (75 % de l’import
concedit), s’ha de tramitar una vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat l’execució
del projecte, entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2014. La justificació s’ha de
presentar abans del 15 d’octubre de 2014).



El segon pagament, per un import de 37,4 milers d’euros, serà a la bestreta (25 % de
l’import concedit). La resolució de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament
s’ha de dictar abans del dia 30 de novembre de 2014 i la justificació s’ha de presentar
abans del 31 de març de 2015. En aquest sentit, la Resolució fa referència expressa a
l’autorització de pagament anticipat que estableix l’article 37.1.b del TRLS.

En l’expedient consta la Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut, de 16
d’octubre 2014, que modifica el punt cinquè de la Resolució de concessió de 25 de setembre
de 2014, relatiu al règim de justificació de la subvenció. També consta el conveni instrumental
corresponent, de 16 d’octubre de 2014, que incorpora la modificació esmentada.
En la revisió de la documentació de l’expedient núm. 9 s’han posat de manifest les incidències
següents:24


La proposta de resolució de concessió, de 8 de juliol de 2014, exposa que queda
acreditat en l’expedient que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions davant
l’Estat, la Seguretat Social i la CAIB (punt 11 dels fets). Això no obstant, i en relació
amb les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica, no hi consta el suport

23

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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documental de la comprovació i el certificat que ha de dur a terme d’ofici la unitat de
gestió econòmica del centre gestor abans d’emetre la proposta de resolució (art. 11.f)
del TRLS i art. 38 del Decret 75/2004).


En l’expedient consta un escrit de presentació de la justificació econòmica i tècnica del
projecte subvencionat per part de l’entitat beneficiària (registre d’entrada núm. 8.606,
de 30 de març de 2015), segons el qual s’annexa, entre d’altres, la «Memòria
d’activitats de gener a desembre de 2014». Això no obstant, no consta en l’expedient
còpia del document esmentat (apartat 5.b) de la Resolució de concessió, de 25 de
setembre de 2014).25



Els justificants núm. 179 del primer compte justificatiu i núm. 70, 74 i 75 del segon
compte justificatiu no s’haurien d’haver considerat despeses elegibles, atès que les
despeses s’imputen parcialment a un vehicle amb matrícula 2759-DML, que no
correspon al «Metabús» amb el qual s’executa el projecte i que té per matrícula 8683BSZ.



En l’expedient consta la documentació relativa al pagament de l’import líquid de les
nòmines de gener, maig i octubre de 2014 i la llista de pagament amb l’import transferit
a cada treballador. Això no obstant, en relació amb les nòmines consultades, no s’ha
pogut verificar el pagament de les retencions en concepte d’IRPF. 26



En l’expedient els justificants de despesa són còpies acarades amb els documents
originals. El centre gestor ha estampillat de manera deficient els justificants de despesa
annexos als comptes justificatius:
-

En el primer compte justificatiu els justificants presenten una diligència d’imputació
al projecte subvencionat efectuada mitjançant una estampilla en color
(l’estampillament s’ha fet damunt les fotocòpies dels justificants). No queda
constància en l’expedient que els justificants originals presentats per l’entitat
beneficiària s’hagin estampillat.

-

En el segon compte justificatiu els justificants de despesa no presenten cap
diligència d’imputació al projecte subvencionat.
Que els justificants annexos al compte justificatiu no presentin cap diligència de
validació ni estampilla del centre gestor que els vinculi a l’expedient de subvenció
objecte de fiscalització, 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 atorgant
implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control.

F.

CONSELLERIA D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Expedient núm. 10: subvenció sense convocatòria a la Fundació Centre d’Innovació per
Tecnologia Aplicada al Turisme
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa atorgada per la Conselleria
d’Economia i Competitivitat a la Fundació Centre d’Innovació per Tecnologia Aplicada al

25

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

26

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Turisme (Fundació CITAT), per un import total de 200 milers d’euros, per atendre despeses
derivades del funcionament de la Fundació dels exercicis 2013 i 2014. El pressupost de
l’activitat és de 324 milers d’euros per a l’exercici 2013, i de 356 milers d’euros per a l’exercici
2014.
Cal assenyalar que, en virtut de la reunió del Patronat de la Fundació CITAT, de 8 de maig de
2015, es va prendre l’acord de no continuar l’activiat de la Fundació i instar el concurs de
creditors.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció directa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS, tot i que en l’expedient
núm. 10 no queden suficientment acreditats els motius que justifiquen l’excepció d’aquests
principis.
En la memòria justificativa sobre la conveniència i oportunitat de concedir la subvenció, es fa
constar que la concurrència no és possible, atès que la Fundació és una de les poques entitats
especialitzades i significatives en tecnologia turística que pot proporcionar suport i ajuda en el
desenvolupament de la indústria tecnològica aplicada al turisme a les Illes Balears. Tot i així,
per potenciar la competitivitat i el progrés tecnològic en l’activitat turística, es podria haver
promogut una convocatòria oberta a empreses tecnològiques, per desenvolupar projectes
innovadors en el sector turístic. L’excepció als principis de publicitat i concurrència s’ha
d’aplicar amb caràcter excepcional i ha d’estar degudament justificada en l’expedient, atès que
suposa una pèrdua de transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, que sí aporta una
convocatòria pública (art. 6 i 7.1.c del TRLS).
En l’expedient núm. 10 consta la sol·licitud de subvenció signada pel representant legal de
l’entitat, amb registre d’entrada a la Conselleria d’Economia i Competitivitat, de 22 de novembre
de 2013. D’acord amb la sol·licitud, l’objecte de la subvenció és el de compensar pèrdues de
l’exercici 2013. En la memòria que acompanya la sol·licitud no estan desglossats ni justificats
els imports del pressupost de les activitats de la Fundació al 2013 i al 2014 (324 i 356 milers
d’euros, respectivament), que sí figuren en la Resolució de concessió de la subvenció.
En l’expedient núm. 10 no consta la declaració responsable que el sol·licitant no es troba
sotmès a cap causa de prohibició per ser beneficiari de la subvenció (art. 15.2 del TRLS).
El 30 de desembre de 2013, el conseller d’Hisenda i Pressuposts autoritza el pagament
anticipat de la subvenció, sense la necessitat de presentar garanties. 27
En l’expedient núm. 10 consten tres informes de la Intervenció General, emesos amb
disconformitat, en relació amb la proposta de resolució de la concessió de la subvenció a la
Fundació per contribuir a la seva sostenibilitat i garantir-ne la continuïtat. Entre les objeccions
dels informes de fiscalització destaquen les següents:

27



No s’acrediten en l’expedient les circumstàncies que impossibiliten o dificulten
promoure la concurrència.



En la proposta de concessió de subvenció ha de constar el termini per realitzar
l’activitat i el pressupost total de l’activitat que ha de servir de base per a la concessió.



La proposta de concessió de subvenció no recull l’obligació de justificar l’import total del
projecte.
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Atès l’anterior, el 7 de febrer de 2014 s’arxiva el procediment per concedir una subvenció a la
Fundació Centre d’Innovació per Tecnologia Aplicada al Turisme per contribuir a la seva
sostenibilitat i garantir-ne la continuïtat, i s’ordena l’inici d’un nou procediment per concedir una
subvenció per atendre les despeses derivades del seu funcionament, i també es disposa la
conservació dels actes administratius de l’expedient originari no afectats pel contingut dels
informes de fiscalització prèvia limitada. La fiscalització prèvia limitada d’aquest nou
procediment es realitza de conformitat.
El 3 de març de 2014, la secretària general de la Conselleria d’Economia i Competitivitat
concedeix la subvenció a la Fundació, que es notifica al beneficiari.
En l’expedient núm. 10 l’objecte que consta en la sol·licitud de subvenció de l’entitat
beneficiària (compensar pèrdues de l’exercici 2013) i l’objecte que consta en la Resolució de
concessió (satisfer les despeses derivades del funcionament de la Fundació, amb un
pressupost de 324 milers d’euros per a l’any 2013 i de 356 milers d’euros per a l’any 2014)
tenen conceptes distints.
En la revisió de la documentació justificativa de l’expedient núm. 10 s’han posat de manifest les
incidències següents:


El compte justificatiu conté les mancances i errades següents:28
- No s’emplena tota la informació que consta en el model annex a la Resolució (hi
manquen les dades del beneficiari i les declaracions a les quals es compromet).
- No s’inclou en la relació de despeses la totalització de la despesa (import total justificat,
import elegible, import de l’ajuda justificat, import pagat, import pendent de pagament).
- La relació de despeses no consta signada pel beneficiari, amb l’acreditació que
corresponen al cost total de l’ajuda i que s’adjunten els justificants.
- Hi consten dues factures, per un import conjunt d’11 milers d’euros, amb la data de
l’exercici 2014, però amb concepte de despeses d’honoraris corresponents als exercicis
2011 i 2012.

28



No s’ha pogut constatar la correspondència entres les activitats previstes per la
Fundació en la documentació que acompanya la sol·licitud de subvenció i les activitats
efectivament realitzades que consten en la memòria de justificació d’activitats.



No consta l’estampillament dels justificants de despesa originals (art. 39.4 del TRLS).
Que els justificants annexos al compte justificatiu no presentin cap diligència de
validació ni estampilla del centre gestor que els vinculi a l’expedient de subvenció
objecte de fiscalització, dificulta el control de la concurrència de subvencions. Tot i que
la Resolució de concessió no estableixi cap sistema de validació i estampillament dels
justificants de despesa, és necessari que l’òrgan atorgant implementi els mecanismes
necessaris que permetin aquest control.



L’import de les despeses presentades en el compte justificatiu és de 506 milers d’euros,
mentre que el pressupost total que consta en la Resolució de concessió puja a 680
milers d’euros. És per això que, en discrepància amb el que conclou l’informe del
departament jurídic de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, de 22 de juny de
2015, l’entitat beneficiària hauria de reintegrar una part de la subvenció atorgada, per
un import de 51 milers d’euros, atès que en la Resolució de concessió de subvenció no
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està previst expressament el règim singular de les subvencions d’import cert i sense
referència a un percentatge o fracció del cost total, d’acord amb el que disposa l’article
32.2 del RD 887/2006 (Comunicació de la Intervenció General de 25 de maig de 2007).
No hi consta la publicació en el BOIB de la informació de la subvenció objecte de fiscalització,
d’acord amb el que estableix l’article 7 del Decret 38/2009 de 26 de juny, de desplegament del
règim jurídic de la base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la CAIB.
En l’expedient núm. 10 no queda constància que hagi finalitzat la comprovació de la justificació
adequada de la subvenció (art. 42 TRLS).
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2. SUBVENCIONS D’ENTITATS DEPENDENTS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

D’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’activitat subvencionadora de les entitats
dependents de la CAIB durant els exercicis 2013 i 2014 ha estat la següent:
ENTITATS DEPENDENTS CAIB 2013. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2013
Nre.
Nre.
Nre.
Nre.
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
línies beneficiaris
Import
beneficiaris
Import
beneficiaris
Import
Entitats públiques empresarials
0
0
0
0
0
0
0
Societats mercantils dependents
0
0
0
0
0
0
0
Fundacions dependents
3
9
15
2
8
11
23
Consorcis dependents
5
217
396
0
0
217
396
TOTAL
8
226
411
2
8
228
419
ENTITATS DEPENDENTS CAIB 2014. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
Entitats públiques empresarials (*)
Societats mercantils dependents
Fundacions dependents
Consorcis dependents
TOTAL

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Nre. línies beneficiaris
Import
Nre. beneficiaris
Import
1
18.574
38.743
0
0
0
0
0
0
0
7
26
26
4
51
2
4
48
0
0
10
18.604
38.817
4
51

TOTAL SUBVENCIONS
2014
Nre. beneficiaris Import
18.574 38.743
0
0
30
77
4
48
18.608 38.868

(*) L’apartat d’entitats publiques empresarials inclou les ajudes tramitades pel FOGAIBA. Atès que són objecte
de control financer per part de la Intervenció General de la CAIB, no s’han inclòs a la mostra de subvencions per
fiscalitzar.

Per elaborar aquest Informe, s’ha analitzat una subvenció amb convocatòria i una de concessió
directa, que corresponen al Consorci Institut d’Estudis Baleàrics i a la Fundació Bang de Sang i
Teixits de les Illes Balears, respectivament.

B.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, la incidència més
significativa de la fiscalització dels expedients revisats de les entitats dependents de la CAIB és
la següent:
1. L’IEB ha concedit subvencions per donar suport a l’organització de fires i festivals de
música, arts escèniques, arts visuals i literatura per sobre de l’import de 70 milers
d’euros establert en la convocatòria, sense que consti cap resolució posterior que
modifiqui el dit import màxim, amb la qual cosa contravé el principi de publicitat establert
en l’art. 6.2.a) del TRLS.
Amb independència de la incidència més significativa exposada en aquest punt, en els apartats
següents es descriu el detall dels resultats i de les incidències detectades en la fiscalització de
les subvencions a les entitats dependents de la CAIB duta a terme per la Sindicatura de
Comptes.
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SUBVENCIÓ AMB CONVOCATÒRIA
A.

CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (IEB)

Subvenció amb convocatòria per donar suport a l’organització de fires i festivals de
música, arts escèniques, arts visuals i literatura que es realitzin a les Illes Balears durant
l’any 2013
CAIB 2013 I 2014 DONAR SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DE FIRES I FESTIVALS DE
MÚSICA, ARTS ESCÈNIQUES, ARTS VISUALS I LITERATURA QUE ES REALITZIN A LES
ILLES BALEARS DURANT L’ANY 2013 (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1, 2
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
As Musica i Joves
4
4, 5
2
Ensaïmada Musical, SL
9
3, 4, 5
3
Til Teatre Elàstic Nou, SL
9
3, 4, 5
4
PoeticART
10
3, 4, 5
5
Fundació Teatre Principal de Maó
11
3, 4, 5
6
Fundació Teatre Principal de Maó
10
3, 4, 5
7
Ajuntament de Pollença
23
3, 4, 5
8
Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor
20
3, 4, 5
9
Fundació ACA
4
3, 4, 5
Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes
10
3, 4, 5
Balears
25
TOTAL
125

CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2013/ 2014. 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

a. NORMATIVA

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
L’Institut d’Estudis Baleàrics 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 actualment a la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports.
Els estatuts de l’IEB 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.
En l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.
L’objecte de la subvenció, descrit en el punt 1.3 de les bases, on s’expressa la finalitat d’utilitat
pública o social a què es destinarà, és massa ampli i el seu abast no permet identificar
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exactament l’activitat que es pretén subvencionar. A més, en contra de l’establert en l’article 13
TRLS, la descripció de l’objecte per subvencionar remet a una convocatòria posterior.
En les bases reguladores no consten els criteris que han de regir l’atorgament de la subvenció
ni la seva ponderació amb la inclusió de les puntuacions aplicables a cadascun dels criteris. (art
13.d) del TRLS).
En l’expedient no consta el dictamen del Consell Consultiu que informa favorablement el
projecte de bases, malgrat en la publicació de les bases al BOIB apareix la frase «d’acord amb
el Consell Consultiu».
En les bases reguladores no es determinen les normes generals sobre la forma de justificació,
per part del beneficiari, de la finalitat i l’aplicació dels fons percebuts, a fi d’acreditar el
pagament de les despeses realitzades (art 13.k) del TRLS).
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 del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de dia 18 de desembre de 2012,
mitjançant la qual es convoquen subvencions per contribuir a l’organització de fires i
festivals de caràcter professional, que es realitzin en el territori de les Illes Balears, en
què es fomentin la música, les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la
literatura de les Illes Balears durant l’any 2013
La subvenció amb convocatòria per donar suport a l’organització de fires i festivals de música,
arts escèniques, arts visuals i literatura que es realitzin a les Illes Balears durant l’any 2013, té
un import de 70 milers d’euros. A més, la convocatòria estableix que l’import màxim anual que
es pot concedir per sol·licitant és de 25 milers d’euros.
Malgrat que la convocatòria defineix el procediment de concessió mitjançant concurrència
competitiva, aquesta no reuneix tots els requisits per considerar-la com a tal. 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.
En l’expedient no consta el certificat, o document equivalent, que avali l’existència de crèdit
adequat i suficient per satisfer les obligacions econòmiques que es derivin de la concessió de la
subvenció (art.15.4 del TRLS).
Tot i que en l’expedient consta un informe dels serveis jurídics de la Conselleria d’Educació,
d’11 de desembre de 2013, que determina que, d’acord amb la disposició transitòria del TRLF,
és a partir de 2014 quan l’IEB ha de sol·licitar informe a la DG de Pressuposts, no hi consta
l’informe previ preceptiu de la direcció general competent en matèria de pressuposts que
exigeix l’article 15 del TRLS.
De l’expedient s’ha constatat que l’IEB ha concedit subvencions per sobre de l’import de 70
milers d’euros establert en la convocatòria, sense que consti cap resolució posterior que
modifiqui el dit import màxim, amb la qual cosa es contravé el principi de publicitat establert en
l’art. 6.2.a) del TRLS.
Els criteris de valoració establerts en la convocatòria són de caràcter subjectiu, sense que en
consti la ponderació (arts. 6.2 i 15.2.c del TRLS). A més, d'acord amb la convocatòria, alguns
dels criteris per baremar són, en realitat, requisits d'admissió de la sol·licitud.
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La convocatòria estableix que l’import màxim anual que es concedeix per sol·licitant és de 25
milers d’euros, però no indica com s’ha de concretar l'import de les subvencions per a cada
beneficiari (art 15.2.d) del TRLS). La convocatòria tampoc especifica el procediment o la
documentació necessària que el beneficiari ha de presentar per acreditar el compliment dels
requisits exigits, ni el moment d’acreditar-los (art 15.2.e) del TRLS).
El peu de recurs que apareix en la convocatòria és incorrecte, atès que la resolució de
concessió o denegació de la subvenció del director de l’IEB no posa fi a la via administrativa.
b. EXPEDIENTS

Consideracions generals
Tots els beneficiaris de les subvencions són persones jurídiques, excepte en el cas de
l’expedient núm. 7, que és una corporació local (ajuntament).
D’acord amb el punt 3 de la convocatòria, relatiu als beneficiaris, poden sol·licitar subvencions
les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques
privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat
que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes o les activitats que
estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. També poden sol·licitar
subvencions les empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals de les Illes
Balears, per la qual cosa en l’expedient núm. 7 no està justificada l’admissió d’un ajuntament
com a beneficiari.
No consta en cap dels expedients examinats l’informe de l’òrgan instructor en el qual es
manifesti que de la informació que es troba en el seu poder es desprèn que els beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions (art. 16.2 del TRLS).
Expedients analitzats
3. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En l’expedient núm. 9 no consta la documentació necessària per acreditar la personalitat del
sol·licitant de la subvenció, quan el punt 7.b) de la convocatòria estableix que, en el cas de les
persones jurídiques, és necessari acreditar-la mitjançant una còpia del CIF.
En l’expedient núm. 3 no consta el projecte de l’activitat per a la qual es demana la subvenció,
amb el calendari d’execució de les actuacions (punt 7.d) de la convocatòria). En l’expedient
núm. 8 sí que consta el projecte de l’activitat, però aquest és insuficient ja que no conté el
calendari d’execució de les actuacions previstes, amb el detall del pla de comunicació, la
memòria de l’edició anterior amb indicació expressa de la programació, del nombre i la
procedència dels programadors inscrits, i el dossier de premsa i publicitat.
En els expedients núm. 2 i 3 no consta el pressupost detallat del projecte per al qual es
demana la subvenció, i en l’expedient núm. 8 el pressupost que hi consta és insuficient ja que
no desglossa cap concepte, no detalla el nombre de personal tècnic per contractar, els
materials que s’han de llogar, els hotel i els transports pressupostats (apartat 7.e) de la
convocatòria).
En l’expedient núm. 3 l’import conjunt de les subvencions sol·licitades a altres entitats,
pendents de resolució durant el treball de camp supera el cost total previst de l’activitat objecte
de la sol·licitud de subvenció (apartat 7.g) de la convocatòria).
En l’expedient núm. 3 mateix no consta acreditat que s’està al corrent de les obligacions amb
la Seguretat Social; tampoc hi consta una descripció curricular de les persones, els col·lectius,
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les entitats o les empreses implicades en el projecte, tal com s’exigeix en el punt 7 de la
convocatòria.
En cap expedient, tret de l’expedient núm. 1, consta la declaració en la qual es manifesti que
s’han sol·licitat les autoritzacions necessàries als titular dels drets de la propietat intel·lectual,
quan s’utilitzin textos, música, imatges o qualsevol altre element susceptible de generar drets
d’autor.
En l’expedient núm. 4 la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de subvenció s’ha
registrat d’entrada, tres dies després d’haver presentat la dita sol·licitud. D’altra banda, la
sol·licitud de subvenció no està completa, atès que, si bé es declara que s’han sol·licitat ajudes
econòmiques a altres entitats, no hi consta especificada la quantitat que correspon a aquestes
ajudes (art. 5.5 en relació amb l’article 13.1.b), de l’Ordre de la Conselleria 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).
4. Procediment de concessió
En cap dels expedients examinats no consta acreditat com es puntuen els projectes objecte de
subvenció. No és suficient fixar els criteris de valoració, sense determinar-ne la ponderació de
manera clara, prèvia i precisa, per no fer valoracions ulteriors basades en criteris no coneguts
prèviament, amb la vulneració dels principis d’objectivitat i transparència de l’article 8 de la
LGS.
En els expedients núm. 4, 5, 9 i 10 la resolució de concessió supera el termini màxim de 2
mesos, comptadors a partir de la data de presentació de la sol·licitud, de què disposa el
director de l’IEB per resoldre les peticions (art. 11.1 de la convocatòria).
En els expedients núm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 la publicació de la resolució de concessió en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears s’ha fet fora del termini de dos mesos, establert en el punt 11
de la convocatòria.
5. Justificació de la subvenció
No consten justificats els càlculs efectuats per les comissions avaluadores per determinar, una
vegada presentats els comptes justificatius, els imports de les subvencions de cada un dels
beneficiaris.
En les propostes de resolució definitives motivades només consta la puntuació obtinguda,
sense indicar els criteris d’avaluació que s’han seguit, ni el perquè de la diferència entre la
quantitat sol·licitada i la subvenció finalment concedida (art. 16.4 del TRLS i art. 11 de la
convocatòria).
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 el compte justificatiu presentat no compleix els requisits
exigits en el punt 13.1 de la convocatòria, atès que no abasta la realització completa de
l’activitat i del seu cost total, amb independència de l’import subvencionat. En conseqüència,
l’import concedit de la subvenció s’hauria de reduir proporcionalment.
En cap expedient no consta documentació que certifiqui o verifiqui que l’òrgan competent ha
realitzat la comprovació de la realització de l’activitat objecte de subvenció.
En els expedients núm. 1, 6 i 9 les justificacions de les subvencions no s’han fet dins el termini
que determinen les bases reguladores (art 39.3 del TRLS).
En l’expedient núm. 1 consten factures duplicades per un import de 5 milers d’euros.
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En l’expedient núm. 2 consten factures per conceptes que no són elegibles, per un import
conjunt de 3 milers d’euros.
En l’expedient núm. 3 consten factures que no són despesa subvencionable (1 miler d’euros,
en concepte de dietes i manutencions, i 2 milers d’euros en despeses, en què no està
justificada la seva relació amb l’activitat objecte de subvenció).
En l’expedient núm. 4 consten com a justificants factures emeses pels participants, per un
import conjunt de 8 milers d’euros, lliurades a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
del Consell Insular de Mallorca, i no al beneficiari objecte de la subvenció. Es desconeix si les
esmentades factures han estat pagades.
En l’expedient núm. 9 no està justificada la inclusió de factures, per un import d’1 miler d’euros,
corresponent a dietes i manutencions, que no són subvencionables, d’acord amb el punt 13.2
de la convocatòria.
En els expedients núm. 1, 2, 3 i 9 no consta que l’òrgan competent hagi iniciat els
procediments de reintegrament pertinents.
En cap dels expedients examinats consta acreditat el pagament de l’import de les factures per
part dels beneficiaris de les subvencions.
6. Pagaments
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6, 9 i 10 no consten els càlculs efectuats per les comissions
avaluadores, una vegada presentats els comptes justificatius, que justifiquin la diferència entre
l'import concedit i l'import finalment pagat a cada beneficiari.

SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA
NÚM. EXP.

ENTITATS DEPENDENTS CAIB 2013-2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
IMPORT
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
1 Subvenció nominativa a la Germandat de Donants de Sang de Mallorca-2014
40

CODI
1
2
3
4
5
6

A.

DEFICIÈNCIES
2, 3, 4 i 5

CAIB 2013-2014. 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

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa atorgada a la Germandat de Donants de
Sang de Mallorca, per un import màxim de 40 milers d’euros, per atendre despeses
relacionades amb les tasques de dinamització del voluntariat per a la donació de sang, la
promoció de la donació de sang i la conscienciació de la població a la donació voluntària i
altruista de sang a l’àmbit de l’illa de Mallorca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2014.
Atès que es tracta d’una subvenció nominativa, el procediment de concessió s’inicia d’ofici, i la
data d’aprovació pel Patronat de la Fundació és l’11 de desembre de 2013. En la mateixa
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reunió del patronat, s’aprova la delegació de la signatura en el vicepresident del Patronat, que
actua d’òrgan instructor de l’execució del projecte subvencionat.
L’objecte d’aquesta subvenció no queda determinat en l’estat de despeses previst en els
pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2014 (article 65.1 del RGLS), tot i que figura
descrit en la memòria del programa corresponent. Cal indicar que no s’hi identifiquen els
imports concrets que corresponen a cada una de les Associacions de les Illes Balears, sinó que
només s’hi recull un import total.
Tot i que la Fundació el qualifica de conveni de col·laboració, el 20 de desembre de 2013, se
signa un conveni instrumental entre la Fundació Banc de Sang i la Germandat de Donants de
Sang de Mallorca, a fi d’instrumentar la concessió de la subvenció, amb el contingut previst en
l’article 65.3 de l’RGS.
La clàusula núm. 13 del conveni determina que, en el primer mes de la signatura del conveni, la
Germandat de Donants de Sang de Mallorca ha de presentar una memòria de totes les
activitats per realitzar derivades de l’objecte del conveni, acompanyades d’un annex amb el
pressupost de l’activitat per desenvolupar. Tot i dur data de 2 de gener de 2014, aquesta
informació ha estat lliurada a la Fundació el 30 de gener de 2014 i, per tant, fora de termini.
La Germandat de Donants de Sang de Mallorca ha presentat en termini la justificació de les
despeses en què ha incorregut, i també la memòria final amb totes les activitats realitzades i el
certificat relatiu a altres subvencions rebudes, d’acord amb el que recull el conveni signat. Ara
bé, el dit conveni no es pronuncia sobre la compatibilitat o la incompatibilitat de les ajudes
objecte de fiscalització amb altres subvencions o ajudes que pugui rebre la Germandat. (art
65.3 c) del RGLS).
La Germandat de Donants de Sang de Mallorca ha presentat cinc justificacions parcials durant
l’exercici 2014 i n’ha pagat l’import corresponent, 37 milers d’euros, un cop revisades.
A partir de la revisió de l’expedient, s’han posat de manifest les incidències següents:


Les despeses justificades corresponen majoritàriament a despeses de funcionament
(nòmines i despeses generals) de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca,
sense que consti la justificació de la seva aplicació als objectius prevists en la
concessió de la subvenció.



La Fundació no ha establert un sistema d’estampillament dels justificants de despesa
originals, amb l’import de la subvenció rebuda (art. 39.4 del TRLS, art. 30.3 de la LGS i
art.73 del RGLS). Per tant, no s’assegura un control amb relació a si aquestes
despeses reben o no altres subvencions.



L’import aprovat pel Patronat de la Fundació és per un màxim de 40 milers d’euros. Ara
bé, l’import que figura en el pressupost que es presenta juntament amb la memòria de
les activitats per realitzar és de 40,9 milers d’euros, mentre que l’import que s’ha
justificat i pagat finalment ha estat de 37 milers d’euros. Per tant, no s’ha justificat la
totalitat de l’import del projecte.
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3. RECOMANACIONS
Trametre la informació sobre subvencions que sol·liciti la Sindicatura de Comptes de
l’exercici objecte de fiscalització.
Actualitzar les bases reguladores a fi d’adaptar-les a la normativa vigent en cada
moment.
Concretar i detallar amb més precisió l’objecte de la subvenció, tant pel que fa a les
subvencions amb convocatòria com en el cas de les concessions directes.
Exigir un compliment més acurat de les sol·licituds (amb concreció dels projectes i detall
dels pressuposts, i la declaració de concurrència amb altes ajuts) i de les justificacions
(memòries justificatives, datades i signades; factures subvencionables, comprovants de
pagament i compliment de terminis, entre d’altres)
Concretar en la convocatòria els criteris objectius que regeixen la valoració del projecte
subvencionat i els barems per aplicar-los, així com el procediment per determinar
l’import de la subvenció.
Implementar, per part dels òrgans gestors, els mecanismes necessaris per fer efectiu el
control de la concurrència de subvencions.
Realitzar un seguiment estricte de la justificació de les subvencions concedides i, si
escau, dur a terme el procediment de reintegrament.
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.
Detallar, en la resolució d’atorgament de les subvencions de concessió directa, les
condicions a què queden sotmeses les obligacions que ha de complir el beneficiari i la
forma com s’ha de justificar la realització de l’objecte de la subvenció, d’acord amb el
que disposa la Llei general de subvencions.
Emetre els informes finals de compliment dels objectes de subvenció, amb el detall
suficient per poder acreditar que s’ha complert la finalitat de la concessió.
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III. CONTRACTES
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Atesa la documentació retuda a l’SCIB, l’import dels contractes formalitzats per l’Administració
general de la CAIB durant els exercicis 2013 i 2014, és de 54.084 milers d’euros i 22.623 milers
d’euros, respectivament. Els imports dels contractes formalitzats de l’Administració General de
la CAIB són amb IVA inclòs.
L’any 2013, i als efectes de representació gràfica, els contractes formalitzats s’han classificat
per concepte i import adjudicat (IVA inclòs, excepte que s’indiqui el contrari), i per objecte i
import, segons el detall següent:
CAIB 2013. Expedients per concepte
Import adjudicat (en milers d'euros): 54.084
Pròrrogues
2.923
5%
Modificats
561
1%
Menors
4.011
8%

Contractes
principals i
complement
46.589
86%

CAIB 2013. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 54.084
Subministr.
2.630
5%

Serveis
44.980
83%

Obres
842
2%
Administratiu
s especials
5.630
10%

Gestió de
Servei Públic
2
0%

Desglossada per seccions pressupostàries, la informació reflectida en les gràfiques és la
següent:
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CAIB 2013. CONTRACTES PER CONCEPTE (EN MILERS D’EUROS)
CONTRACTES
CONTRACTES PRINCIPALS I MODIFICATS
ADMINISTRA- COMPLEMENDE
TIUS MENORS
TARIS
CONTRACTES PRÒRROGUES
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA1
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE. IMP. NRE.
IMP. NRE. IMP.
04
Consell Consultiu de les IB
1
2
1
2
11
Presidència
49
613
8
644
7
40
5
265
69 1.562
12
Turisme i Esports
29
278
3
147
3
5
35
430
13
Educació, Cultura i Universitats
96
934
26 43.074
8
411
39
59 169 44.478
14
Vicepresidència econòmica, de Prom. Empre. i d’Ocup.
43
378
5
750
2
7
2
114
52 1.250
15
Agricultura, Medi Ambient i Territori
52
519
5
317
3
35
3
132
63 1.003
16
Administracions Públiques
16
143
3
1
63
1
15
21
221
17
Família i Serveis Socials
2
18
2
18
18
Salut, Família i Benestar Social
74
679
3
107
4
481
81 1.267
19
Economia i Competitivitat
4
363
4
363
31
Serveis comuns, despeses diverses
2
43
1 1.187
4 1.572
7 2.802
73
Institut Balear de la Dona
4
54
3
203
7
257
76
Servei d’Ocupació de les IB
25
227
25
227
77
Institut d’Estadística de les IB
1
17
3
82
4
99
78
Escola Balear d’Administració Pública
22
105
22
105
TOTAL
416
4.011
58 46.589
24
561
64 2.923 562 54.084
(1) L’ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l’establert a la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2013, excepte pel que fa a la Secció 17, que no estava prevista.
CAIB 2013. CONTRACTES PER OBJECTE (EN MILERS D’EUROS)
GESTIÓ
ADMIN
SERVEI
SUBMINISESPECIALS
PÚBLIC
OBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA1
NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP. NRE. IMP.
NRE.
IMP.
04 Consell Consultiu de les IB
1
2
1
2
11 Presidència
5 216
52
993
12 353
69
1.562
12 Turisme i Esports
4
72
19
238
12 120
35
430
13 Educació, Cultura i Universitats
6 5.579
36
2
77 37.720
50 1.177
169
44.478
14 Vicepresidència econòmica, de Prom. Empre. i d’Ocup.
1
52
4 497
36
396
11 306
52
1.250
15 Agricultura, Medi Ambient i Territori
1
5
45
861
17 137
63
1.003
16 Administracions Públiques
3
2
41
10
127
6
52
21
221
17 Família i Serveis Socials
2
18
2
18
18 Salut, Família i Benestar Social
1
10
52
910
28 348
81
1.267
19 Economia i Competitivitat
4
363
4
363
31 Serveis comuns, desp.div.
7 2.802
7
2.802
73 Institut Balear de la Dona
6
252
1
4
7
257
76 Servei d’Ocupació de les IB
15
128
10 100
25
227
77 Institut d’Estadística de les IB
3
82
1
17
4
99
78 Escola Balear d’Administració Pública
20
89
2
16
22
105
TOTAL
10 5.630
36
2
17 842 349 44.980 150 2.630
562
54.084
(1) L’ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l’establert a la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l’any 2013, excepte pel que fa a la Secció 17, que no estava prevista.

L’any 2013, els procediments d’adjudicació dels contractes principals i complementaris
(exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) són els següents:
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CAIB 2013. Contractes principals i
complementaris per procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 46.589Negociat
sense
publicitat
6.252
13%
Restringit
1.187
Obert 3%
(diversos
criteris)
1.955
4%

Obert (preu)
37.194
80%

Pel que fa a l’exercici 2014, els contractes formalitzats per l’Administració general de la CAIB
presenten el detall següent:
CAIB 2014. Expedients per concepte
Import adjudicat (en milers d'euros): 22.623
Pròrrogues
8.075
36%

Modificats
2.858
13%
Liquidacions
55
0%

Contractes
principals i
complement
.
7.243
32%

Menors
4.392
19%

CAIB 2014. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 22.623
Subministr.
4.086
18%
Obres
942
4%

Serveis
17.046
76%

Administr.
especials
488
2%
Concessió
d'obra pública
61
0%

Desglossada per seccions pressupostàries, la informació reflectida en les gràfiques anteriors és
la següent:
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CAIB 2014. CONTRACTES PER CONCEPTE (en milers d’euros)
CONTRACTES
CONTRACTES PRINCIPALS I
MODIFICATS
ADMINISTRA- COMPLEMENDE
TIUS MENORS
TARIS
CONTRACTES PRÒRROGUES LIQUIDACIONS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA1
Nre.
Imp.
Nre.
Imp.
Nre.
Imp.
Nre.
Imp.
Nre.
Imp. Nre. Imp.
4 Consell Consultiu de les IB
1
2
1
2
11 Presidència
52
504
8
693
5
591
3
88
1
1
69 1.877
12 Turisme i Esports
15
114
7
1.685
2
10
3
188
27 1.997
13 Educació, Cultura i Universitats
63
667
20
1.488
101
1.516
1
202
- 185 3.873
14 Hisenda i Pressuposts
8
80
3
133
2
6
2
140
15
358
15 Agricultura, Medi Ambient i Territori
82
1.058
5
439
3
77
4
7.438
2
54
96 9.067
16 Administracions Públiques
9
70
5
461
14
531
17 Família i Serveis Socials
41
594
7
845
48 1.440
18 Salut
64
603
9
834
73 1.437
19 Economia i Competitivitat
26
188
2
58
1
47
29
294
31 Serveis comuns
1
95
1
95
33 Serveis comuns tecnològics
2
26
1
434
3
516
6
975
73 Institut Balear de la Dona
13
147
2
89
15
237
76 Servei d’Ocupació de les IB
23
293
23
293
77 Institut d’Estadística de les IB
1
17
1
84
1
20
3
120
78 Escola Balear d’Administració Pública
6
28
6
28
TOTAL
406
4.392
70
7.243
118
2.858
14
8.075
3
55 611 22.623
(1) L’ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l’establert a la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2014.
CAIB 2014. CONTRACTES PER OBJECTE (en milers d’euros)
CONCESSIÓ
ADMIN
OBRA
SUBMINISESPECIALS
PÚBLICA
OBRES
SERVEIS
TRAMENTS
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA1
Nre.
Imp.
Nre.
Imp. Nre. Imp. Nre.
Imp.
Nre.
Imp. Nre. Import
4 Consell Consultiu de les IB
1
2
1
2
11 Presidència
4
70
47
1.514
18
293
69
1.877
12 Turisme i Esports
1
9
13
1.757
13
230
27
1.997
13 Educació, Cultura i Universitats
2
437
2
64 153
2.278
28 1.094 185
3.873
14 Hisenda i Pressuposts
1
52
7
255
7
51
15
358
15 Agricultura, Medi Ambient i Territori
1
61
12
355
54
8.094
29
557
96
9.067
16 Administracions Públiques
9
267
5
264
14
531
17 Família i Serveis Socials
6
231
33
1.087
9
122
48
1.440
18 Salut
2
74
37
632
34
731
73
1.437
19 Economia i Competitivitat
2
31
20
215
7
48
29
294
31 Serveis comuns
1
95
1
95
33 Serveis comuns tecnològics
2
426
4
549
6
975
73 Institut Balear de la Dona
10
180
5
56
15
237
76 Servei d’Ocupació de les IB
2
107
13
110
8
77
23
293
77 Institut d’Estadística de les IB
3
120
3
120
78 Escola Balear d’Administració Pública
4
15
2
14
6
28
TOTAL
3
488
1
61
31
942 407 17.046
169 4.086 611 22.623
(1) L’ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l’establert a la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per
a l’any 2014.

L’any 2014, els procediments d’adjudicació dels contractes principals i complementaris
(exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) són els següents:
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CAIB 2014. Contractes principals i
complementaris per procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 7.243
Obert (preu)
1.743
24%
Obert
(diversos
criteris)
3.389
47%

Negociat
amb
publicitat
16
0%
Negociat
sense
publicitat
2.095
29%

B.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, les incidències més
significatives de la fiscalització dels expedients revisats de l’Administració general de la CAIB
són les següents:
1. En l'expedient núm. 2 de la Secció 31 «Serveis comuns», malgrat hi consta una
memòria justificativa de la necessitat de la contractació, no es justifiquen tots els criteris
d'admissió ni els criteris d'adjudicació establerts (art. 109.4 del TRLCSP).
2. En l'expedient núm. 1 i 2 de la Conselleria de Presidència, en l’expedient núm. 1 de la
Conselleria de Turisme i Esports, en els expedients núm. 1, 2, 5, 6 i 7 de la Conselleria
Educació, Cultura i Universitats i en l'expedient núm. 1 de la Conselleria de Salut no
està degudament documentat que els preus dels contractes siguin adequats als de
mercat (art. 87 i 88 del TRLCSP).
3. En l'expedient núm. 2 de la Conselleria Educació, Cultura i Universitats i en l'expedient
núm. 1 de la Secció 33 «Serveis comuns tecnològics» no consten els pressuposts
utilitzats ni els càlculs realitzats per determinar l'import del preu del contracte (arts. 87 i
88 del TRLCSP).
4. En l’expedient núm. 2 de la Conselleria Educació, Cultura i Universitats, l’informe de
valoració de les ofertes tècniques relatiu als criteris d'adjudicació no avaluable mitjançant
fórmules inclou regles de valoració no detallades prèviament en els plecs (article 150 del
TRLCSP).
5. En l'expedient núm. 1 de la Conselleria de Salut se sol·licita al licitador que resulta
adjudicatari l'esmena de certes deficiències, quan per la seva naturalesa no haurien
haver estat objecte d'esmena, sinó de rebuig (art. 84 del RGLCAP). Així, l'import de la
proposició econòmica supera el pressupost de licitació establert i l'oferta no està referida
a la totalitat dels béns objecte del subministrament (punts 13.4 i 13.5 del PCAP).
6. En l'expedient núm. 2 de la Secció 31 «Serveis comuns» s'ha constatat que l'informe
d'avaluació dels criteris subjectius justifica l'atorgament dels punts considerant només la
circumstància que l'oferta compleix els requisits especificats en el PPT, quan el
compliment dels requisits no hauria de ser valorable, sinó només determinant de si
s'admet o no la proposta. En l'Informe no es fonamenta la valoració a partir dels criteris
assenyalats en el PCAP, que indiquen que es valorarà que la solució sigui complerta,
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detallada i clarament especificada, així com una especial consideració pel model de
dedicació presencial (art. 150 del TRLCSP).
7. En els contractes menors núm. 1, 4 i 10 de la Conselleria Educació, Cultura i
Universitats; en el núm. 9 de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; en els núm. 3, 4 i 9
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; en el núm. 1 de la Conselleria
de Salut, i en els núm. 3 i 4 del SOIB la prestació objecte del contracte és de caràcter
recurrent. Es considera que el procediment de contractació emprat no és el més adequat
i conforme a la normativa en matèria de contractació, per la qual cosa s’haurien d'haver
tramitat contractes ordinaris, d'acord amb les necessitats dels serveis.29
8.En la majoria d’expedients fiscalitzats, les factures no s'han pagat en el termini fixat en
l’article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d’abonar interessos de
demora.
Amb independència de les incidències més significatives exposades en aquest punt, en els
següents apartats es descriu el detall dels resultats i de les incidències detectades en la
fiscalització duta a terme per la Sindicatura de Comptes.

C.

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

a. CONTRACTACIÓ

S'han revisat dos contractes derivats de l'Acord marc de contractació del subministrament
d'energia elèctrica per a totes les dependències del Govern de les Illes Balears i les entitats del
sector públic autonòmic, corresponents a les entitats dependents ABAQUA i SFM. És per això
que s'ha considerat oportú fer extensiva la revisió a la tramitació de l'expedient de l'Acord marc
de la Central de Contractació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

L'Acord marc objecte de fiscalització s'ha adjudicat per un import de 74.010 milers d'euros, que
es correspon amb el pressupost de licitació.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació d'aquest contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2013 I 2014. EXPEDIENT EXAMINAT. CENTRAL DE CONTRACTACIÓ (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
%
NÚM. EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Subministrament d'energia elèctrica
per a totes les dependències del
Govern de les Illes Balears i les
Obert criteri
1
2013
entitats del sector públic autonòmic
74.010
74.010
(*)
Ordinària
preu
3
(*) L'import per facturar està format per diferents factors, el «terme d'energia» és l'únic no regulat. A la vegada, aquest té diferents components per als
quals les empreses licitadores havien de presentar les ofertes. No es pot calcular un % de baixa de preu unitari o d'import d'adjudicació.

CODI
1
2
3
4

29

CAIB 2013 I 2014. 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

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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De l'expedient anterior, s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’òrgan competent ha tramitat correctament cadascuna de les fases de l’expedient de
contractació, que ha aprovat i adjudicat el conseller d’Administracions Públiques.
Es compleix la coherència de la documentació i de les dates amb el moment procedimental
adequat.
2. Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l'expedient.
En l'expedient consta la memòria justificativa de la necessitat de tramitar l'Acord marc i la
finalitat pública que s’ha de satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient revisat és objecte de tramitació ordinària i el contracte està subjecte a regulació
harmonitzada.
En l'expedient consta la resolució del conseller d'Administracions Públiques per la qual es
determina la tècnica de contractació centralitzada i s'ordena iniciar l'expedient.
Quant al procediment d’adjudicació, s’ha tramitat per procediment obert amb l'únic criteri del
preu.
En l'expedient no es justifica adequadament que l'únic criteri de selecció que s'ha de tenir en
compte per adjudicar el contracte en el procediment obert sigui el preu (art. 109.4 del
TRLCSP).30
4. Preu dels contractes
En l'expedient consta un informe relatiu al càlcul del valor estimat del contracte i el pressupost
de licitació de l'Acord marc i hi queda justificat que els preus són adequats als de mercat.
5. Publicitat dels contractes
La licitació i la formalització de l'Acord marc han estat publicades en el Perfil de contractant, el
DOUE, el BOE i el BOIB.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta el certificat de proposicions rebudes.
S'ha comprovat que l'adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i
financera, i els documents acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
En l'expedient consta 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 s'ha
revisat la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valora l'oferta econòmica
mitjançant un informe tècnic i es proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.

30

En la fase de les al·legacions, la Conselleria justifica els motius pels quals l’únic criteri de selecció ha esta el preu, tot i que aquesta
justificació s’hauria d’haver plasmat en l’expedient.
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7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar l'Acord marc.
8. Execució del contracte
Durant l'exercici 2014 consta una modificació de l'Acord marc per la desaparició de les
subhastes CESUR, sistema que marcava un dels components dels preus del terme d'energia
de baixa tensió.

D.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria de Presidència (Secció 11) ascendeix a un total de 1.562 milers
d'euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
644
41%

Pròrrogues
265
17%
Modificats
40
3%

Menors
613
39%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
993
63%
Obres
216
14%
Subministr
353
23%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
213
33%

Negociat
sense
publicitat
431
67%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 1.877 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Menors
504
27%

Modificats
591
31%
Pròrrogues
88
5%

Contractes
principals
694
37%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
1.514
81%

Obres
70
4%

Subministr
293
15%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats, les pròrrogues i les
liquidacions) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
597
86%

Obert
97
14%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos expedients de contractació, per un import adjudicat de 142 milers d'euros.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE PRESIDENCIA (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
NÚM EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
1
2014
Realització i difusió publicitària del
Negociat sense
butlletí informatiu El Govern Informa
72
70
3,2%
Ordinària
publicitat
2
2014
Campanya per divulgar les línies
d’ajuda per a l’impuls del mercat del
Negociat sense
treball
72
72
0,0
Ordinària
publicitat

CODI
1
2
3
4

DEFICIÈNCIES
3, 4, 5, 7 i 8
3, 4, 5, 6, 7 i 8

CAIB 2013 I 2014. 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

Antecedents
El 14 de gener de 2013, s’adjudica el contracte corresponent al servei general de comunicació
institucional del Govern de les Illes Balears, per un import de 1.476 milers d'euros, distribuïts en
dues anualitats: 738 milers d'euros, l'any 2013, i 738 milers d'euros, l'any 2014.
El 26 de maig de 2014, el vicepresident i conseller de Presidència resol el contracte anterior
sobre la base de l'article 223.f del TRLCSP, que estableix com a causa de resolució
l'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades així en els plecs
o en el contracte.
Posteriorment, el 15 de juliol de 2014, el vicepresident i conseller de Presidència autoritza i
disposa la disminució, per un import de 564 milers d'euros, de la partida pressupostària
corresponent a l’anualitat de 2014, per a després tornar a dotar la mateixa partida pel mateix
import i, d’una banda, fer efectiu així el pagament de les factures pendents del contracte de
servei corresponents a l'any 2013, per un import de 404 milers d'euros, i, de l’altra, tramitar dos
contractes de serveis, mitjançant procediment negociat, per la resta de l'import.
En el moment d'elaborar aquest Informe, no s'ha dut a terme la liquidació del contracte.
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Atès el que s'ha exposat anteriorment, l'abast de la fiscalització ha estat el següent:


La verificació que els serveis facturats i pendents de pagament corresponents a
l'anualitat 2013 del contracte de servei general de comunicació institucional del Govern
de les Illes Balears, estan degudament executats i conformats, d’acord amb els plecs i
el contracte subscrit entre la conselleria de Presidència i l’adjudicatari de 15 de febrer
de 2013.



La revisió del compliment de la normativa de contractació pel que fa als dos contractes
tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import adjudicat de
142 milers d'euros:
 un, per a la realització i la difusió publicitària del butlletí informatiu El Govern
Informa, per un import de 60 milers d'euros, IVA exclòs (expedient núm. 1), i
 l’altre, per a la campanya per divulgar les línies d’ajuda per a l’impuls del
mercat del treball, per un import de 100 milers (IVA exclòs). Quant a aquest
darrer contracte, cal dir que es licita, finalment, per un import de 60 milers
d'euros, IVA exclòs (expedient núm. 2).



Pel que fa a la verificació dels serveis facturats i pendents de pagament corresponents
a l'anualitat de 2013 del contracte del servei general de comunicació institucional
del Govern de les Illes Balears, cal esmentar que l'import pagat ha estat de 368
milers d'euros, en lloc dels 404 milers d'euros prevists inicialment.

En la revisió de les factures pendents de pagament de l'any 2013 s'han detectat les incidències
següents:


En l'expedient no consta l'autorització de la secretària de Comunicació de la proposta
de planificació de mitjans realitzada per l'empresa adjudicatària per a cada sol·licitud
d'anuncis, tal com disposa la Instrucció 1/2013, del director del Gabinet de la
Presidència.



En l'expedient figuren certificats d'emissió en els mitjans radiofònics presentats pel
contractista, com a justificant dels treballs realitzats, que no ha signat. Així mateix,
tampoc no hi consta el suport documental justificatiu dels treballs facturats en concepte
de disseny, maquetació i realització d'anuncis, principalment, en mitjans de ràdio i
televisió.



El 26 de maig de 2014, el vicepresident i conseller de Presidència aprova la resolució
del contracte. No obstant, en el moment d'elaborar aquest Informe, la liquidació del
contracte no s'ha dut a terme.



El pagament de la totalitat de les factures examinades no s'ha realitzat en el termini
fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

Dels expedients núm. 1 i 2 s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’òrgan competent ha tramitat correctament cadascuna de les fases de l’expedient de
contractació, que ha aprovat i adjudicat el vicepresident i conseller de Presidència.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
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2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En general, en els expedients revisats consta
l'informe referent a la conveniència d'efectuar els contractes, la finalitat pública per satisfer i la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Ambdós expedients són objecte de tramitació ordinària mitjançant procediment negociat sense
publicitat, amb diversos aspectes per negociar.
En els expedients núm.1 i 2, el PPT no inclou el preu de cadascuna de les unitats en què es
descompon el pressupost, tal com estableix l'article 68 1.b) del RGLCAP.
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en ambdós expedients.
Els expedients núm. 1 i 2 contenen l'informe justificatiu que el preu del contracte és adequat al
preu de mercat. Tot i així, en els expedients no consten les dades que fonamenten la dita
justificació (arts. 87 i 88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
Els expedients núm. 1 i 2 s'han tramitat pel procediment negociat sense publicitat.
En l'expedient núm. 1, l’import, amb IVA exclòs i inclòs, que figura com a pressupost de licitació
al Perfil de contractant de la Conselleria de Presidència, és erroni atès que correspon a l’import
adjudicat.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, una vegada adjudicat el contracte no s'ha publicat en el Perfil
de contractant tota la informació exigida en l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de
bona administració i bon govern de les Illes Balears.
En l'expedient núm. 2 no consta la notificació de l'adjudicació al licitador adjudicatari (art. 151.4
del TRLCSP i art. 59.1 de la Llei 30/1992).
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 1 i 2 consten les actes de la Mesa de Contractació, en què es
manifesta que la Mesa ha comprovat els requisits que han de complir els licitadors per
admetre’ls i que la valoració dels criteris d'adjudicació s'ha fet d’acord amb els plecs.
En l'expedient núm. 2 no consta l'oferta econòmica inicial presentada per l'empresa
adjudicatària del contracte.
En l'expedient núm. 2 la data del certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que
acredita que el licitador seleccionat està al corrent de les obligacions tributàries és posterior a la
data de resolució d'adjudicació del vicepresident i conseller de Presidència. Estar al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries és un requeriment previ a l'adjudicació, tal com
s'estableix en el PCAP.
En l'expedient núm. 2 no consta signada l'acta núm. 2 de la Mesa de Contractació de lectura,
informe, valoració i proposta d'adjudicació.31

31

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en els expedients
núm. 1 i 2, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
En l’expedient núm. 1, en el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària no consta una
manifestació relativa al fet que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre de
Contractistes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa no han variat, tal com
estableix l’article 146.3 del TRLCSP.32
En l'expedient núm. 2 la data del contracte és anterior a la data de la notificació de l'adjudicació
al licitador no adjudicatari, quan l'article 156 del TRLCSP determina que la formalització del
contracte s'ha de dur a terme en els dies següents a aquell en què es notifiqui l'adjudicació als
licitadors i candidats.
8. Execució del contracte
En els expedients revisats figuren les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat
del servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 1 els certificats d'emissió en el mitjans radiofònics no estan signats.
En els expedients núm. 1 i 2 el pagament de les factures no s'ha realitzat en el termini fixat en
l'article 216.4 del TRLCSP.
c. CONTRACTES MENORS

S’han examinat 8 contractes menors, per un import conjunt de 184 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8

EXERCICI
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

OBJECTE DEL CONTRACTE
VIRTUAL-capses fusta amb bandera CAIB
Evolució i perfecció software aplicació "Consgov" i el seu manteniment
Maquetació del nou llibre i la seva validació, modificació i visualització
Redistribució dels envans planta 2 i 4 de l'edifici de la Conselleria de Presidència
Reforma climatització dependències edifici Sector Naval
Diversos treballs Palau Marivent 2014
Treballs manteniment Marivent
Viatge DG Cooperació i Immi Argentina 12-17/11/2014

DATA
AUTORITZACIÓ
26/09/2013
30/04/2013
02/07/2013
04/03/2013
12/11/2013
07/04/2014
01/07/2014
12/11/2014

IMPORT (EN
MILERS
D'EUROS)
5
17
4
60
35
53
6
4

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm. 2 i 3 no consta informe, o diligència subscrita per la persona de qui
depengui, de la comprovació de la prestació contractual i la seva adequació substancial al
contingut del contracte (Instrucció 1/2010, d'Intervenció, sobre fiscalització de documents
comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses
menors).
En l'expedient núm. 4 no consta la conformitat al certificat d'obra. A més, en la factura no
consta la data de la conformitat (art. 58.4 del TRLF).
En els expedients núm. 4, 6 i 7 no consta l'informe de supervisió, o pronunciament exprés del
facultatiu competent, sobre la no-necessitat de projecte d'obres ni de l'informe de supervisió

32

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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d’aquest (Instrucció 1/2010, d'Intervenció, sobre fiscalització de documents comptables de
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors).
En els expedients núm. 6 i 7, la imputació de la despesa al subconcepte pressupostari «63200.
Inversions "Edificis i altres construccions"» és incorrecta, atès que es tracta de despeses de
manteniment que s'haurien d'imputar al capítol 2, d'acord amb el desglossament de treballs que
consta en la documentació de l'expedient (Annex XIII de l'Ordre del conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, de confecció dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per al 2004).33
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 les factures no s'han pagat en el termini fixat en
l’article 216.4 del TRLCSP. En l'expedient núm. 8 només una de les dues factures justificatives
de la prestació del servei compleix el termini referit.
En els expedients núm. 2, 4, 5 i 6 no consta la publicació de tota la informació exigida en
l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes
Balears.

E.

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria de Turisme i Esports (Secció 12) ascendeix a un total de 430
milers d'euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
147
34%
Menors
278
65%

Modificats
5
1%

33

Malgrat l’al·legació formulada, les despeses de manteniment i conservació dels expedients núm. 6 i 7 no es poden considerar despeses de
reparacions importants que suposin un increment de la productivitat o l'allargament del període de vida útil del bé, sinó que únicament el
conserven en bones condicions d’ús.
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr.
120
28%

Serveis
238
55%

Obres
72
17%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors i els modificats) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
102
69%
Negociat
sense
publicitat
45
31%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 1.997 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
188
9%

Contractes
principals
1.685
84%

Modificats
10
1%
Menors
114
6%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
.
230
12%
Obres
9
0%
Serveis
1.757
88%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
93
5%

Obert
1.592
95%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 1.533 milers
d'euros. El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
%
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Serveis d’agència de viatges
1
2014
trasllats interilles d’esportistes
1.500
1.500
(1)
Ordinària
Obert
2, 3, 4, 7 i 8
Pròrroga manteniment de piscines
i subministrament de productes
químics per al poliesportiu
Negociat sense
2
2014
Prínceps d'Espanya
35
33 5,7%
Ordinària
publicitat
8
(1) El preu unitari per tipus de trajecte s'ha reduït entre un 0% i un 95,71%, en funció del tipus de trajecte. Però, tal com s'estipula en el PCAP, aquesta
reducció en el preu unitari es trasllada a una possibilitat d'augment en la quantitat de trasllats per contractar.

NÚM.

EXERCICI

CODI
1
2
3
4

CAIB 2013 I 2014. 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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Dels expedients anteriors, s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’òrgan competent tramita de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients, que
aprova i adjudica el conseller de Turisme i Esports.
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 ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
En l'expedient núm. 1 consta l'informe relatiu a la conveniència d’efectuar el contracte, o bé
prorrogar-lo, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu objecte.
En l'expedient núm. 1 no consta de forma expressa la manca de mitjans propis per executar
l'objecte del contracte (art. 22 i 109 del TRLCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 1 és objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb diversos
criteris d'adjudicació, mentre que l'expedient núm. 2 és una pròrroga de l'expedient de
contractació inicial, prevista en els PCAP.
En l'expedient núm. 1 consta la resolució motivada de l’òrgan de contractació, que l'aprova,
aprova la despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació. En l'expedient núm. 2
consta la resolució de la tramitació de la pròrroga, així com la conformitat del contractista a
seva formalització.
En l'expedient núm. 1 no consta la justificació de l'elecció dels criteris per adjudicar el contracte
(art. 109.4 del TRLCSP). A més, l'acta de la Mesa de Contractació de 27 de maig de 2014, en
què s'avaluen els criteris d'adjudicació amb fórmules, conté diversos errors:


S'han concedit a un licitador 6 punts (pel criteri 4 «Descompte sobre les despeses de
canvi de la persona que es trasllada», quan el màxim establert per a aquest criteri eren
5. Aquesta errada en un punt addicional no afecta l'ordre de classificació de l'oferta més
avantatjosa.



Dos dels licitadors superen els preus de licitació per diverses opcions de viatge, un dels
quals es proposa com a adjudicatari. En acta posterior, de 10 de juny de 2014,
s'esmena aquesta errada i s'exclouen ambdós licitadors.

4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en ambdós expedients.
En l'expedient núm. 1, malgrat hi consta un informe sobre l'adequació al mercat signat pel cap
de servei d'administració esportiva, aquest no conté les explicacions i els càlculs suficients per
justificar que el preu és adequat al de mercat. D’altra banda, s’hi diu que els preus s'han agafat
sobre la base de l'Ordre FOM/1085/2008, tot i que els preus que figuren en l'Ordre esmentada
no són els del contracte. A més, la dita Ordre només fa referència al transport aeri sense
explicar la resta de preus relatius a altres mitjans de transport i d'altres conceptes (art. 87 i 88
del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
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5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient núm. 1, s'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant i el
BOIB. Així mateix, la formalització del contracte ha estat adequadament publicada en el perfil
de contractant.
D’altra banda, els contractes formalitzats s'han tramès a la Junta Consultiva de Contractació
dins del termini establert en l'article 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient núm. 1 consta el certificat de proposicions rebudes.
S'ha comprovat que l'adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i
financera.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 1 consta la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que està
establert en el PCAP i en la normativa vigent.
En els dos expedients figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i la
pròrroga.
En l'expedient núm. 1 ni el PCAP ni el contracte informen sobre les condicions de pagaments
(art. 67.2 ñ) del RGLCAP i art. 26 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En els expedients analitzats figuren les factures emeses pels contractistes amb la conformitat
del servei promotor de la contractació.
De l'expedient núm. 1, totes les factures revisades de 2014 i, de l'expedient núm. 2, totes les
factures de l'execució de la pròrroga no s'han pagat en el termini fixat en l’article 216.4 del
TRLCSP.
En l'expedient núm. 1 consta que s'ha retornat la factura de novembre. Atès que el crèdit
pressupostari de l'exercici 2014 és insuficient per satisfer l'import total de la factura, el proveïdor
ha fet una rectificació de la dita factura i una divisió dels serveis prestats el mes de novembre.
Malgrat això, s'ha comprovat que la part no imputada al pressupost del 2014 figura en l'annex I
«Provisió comptable del compte "409 factures pendents d'imputar al pressupost"».
En l'expedient núm. 2 consta la recepció de l'objecte del contracte amb data de 22 de juny de
2016, tot i que en el moment d'elaborar aquest Informe (28 de juny de 2016) resta pendent de
signar. En qualsevol cas, la recepció es produeix tard i fora del termini establert en la
normativa, atès que la data de finalització del contracte és el 26 de setembre de 2015 i el
termini de garantia és d'un mes (arts. 222, 235 i 292 del TRLCSP). D’altra banda, no consta la
devolució de la fiança, que ha consistit en la retenció de part del preu per pagar (art. 102 del
TRLCSP).
c. CONTRACTES MENORS

S’han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 36 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
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CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
IMPORT (EN
DATA
MILERS
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
D'EUROS)
Subministrament de roba de vestimenta esportiva de handbol pels
esportistes que participen al campionat d'Espanya d'esport escolar per
1
2014
l'any 2015. LOT 2 roba desplaçament i actes protocol·laris.
18/11/14
4
Subministrament de roba de vestimenta esportiva de handbol pels
esportistes que participen al campionat d'Espanya d'esport escolar per
2
2014
l'any 2015. LOT 3 Jaqueta d'abric
18/11/14
5
Servei d'instal·lació de dues portes a l'edifici d'administració del
poliesportiu Prínceps d'Espanya per a adequar els accessos a la
3
2014
normativa de seguretat en cas d'emergències
15/01/014
3
Obres necessàries per a l'adequació a la normativa esportiva dels
marcatges de la pista del pavelló multi funcional del poliesportiu Prínceps
4
2013
d'Espanya
8/7/13
24

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 4 no consta el projecte d'obra. A més, els conceptes facturats són
insuficients per determinar l'obra realitzada (art. 72 del RGLCAP).
D’altra banda, les factures dels expedients núm. 1, 2, 3 i 4 s'han pagat fora del termini establert
en l’article 216.4 del TRLCSP.

F.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (Secció 13) ascendeix a un
total de 44.478 milers d'euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Pròrrogues
d'euros)
59
0%
Modificats
411
1%

Contractes
principals
43.074
97%

Menors
934
2%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Subministr
1.177
3%
Gestió
servei
públic
2
0%
Administr.
especials
5.579
12%

Serveis
37.720
85%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Contractes principals per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
37.527
87%
Negociat
sense
publicitat
5.547
13%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 3.873 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Modificats
1.516
39%

Pròrrogues
202
5%

Contractes
principals
1.488
39%

Menors
667
17%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
1.094
28%
Obres
64
2%

Serveis
2.278
59%

Administr
especials
437
11%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Contractes principals per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Negociat
sense
publicitat
256
17%

Obert
1.232
83%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat set expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 8.003 milers
d'euros. El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:34
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
NÚM EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
DEFICIÈNCIES
1
2013
Servei d'acompanyants de transport
escolar centres docents públics per
als cursos 204/2015 fins 2016/2017
7.862
6.017
23,5%
Ordinària
Obert
3, 4, 5, 7 i 8
2
2013
Contracte de servei d'organització,
coordinació d'un curs intensiu
d'immersió en llengua anglesa dirigits
a professors de nivell no universitari
especialistes en llengua anglesa (Lot
1)
70
70
0,0%
Ordinària
Obert
4, 5, 6 i 8

34

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
NÚM EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
DEFICIÈNCIES
3
2014
Transport escolar adaptat per a
diversos centres docents públics (Illes
Balears). (Lot 1)
27
25 7,4% (1)
Ordinària
Obert
1, 3, 6 i 8
4
2014
Modificació disminució d'un vehicle.
Zona 2-Mallorca
-128
-128
0,0%
5
2013
Lot 33. Servei de transport escolar
per centres docents públics (Zona 1Mallorca) per als cursos 2013/2014
fins 2016/2017
777
777
(2)
Ordinària
Obert
1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
6
2013
Lot 6. Servei de transport escolar per
centres docents públics (Zona 2Mallorca) per als cursos 2013/2014
fins 2016/2017
698
698
(3)
Ordinària
Obert
1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
7
2013
Lot 2. Servei de transport escolar per
centres docents públics per als
Negociat sense
cursos 2013/2014 fins 2016/2017
544
544
(4)
Ordinària
publicitat
3, 4, 5, 6, 7 i 8
(1) En realitat, no és una baixa, sinó que s'ha reduït el termini de la prestació d'aquest contracte al primer any, perquè l'inici de la prestació es va retardar
(vegeu contracte menor, exp. 11).
(2) El preu unitari per trajecte s'ha reduït un 1,5 %. Però, tal com s'estipulava en el PCAP, aquesta reducció no es trasllada a una reducció del pressupost
de despesa màxima del contracte. El pressupost de tots els lots és de 9.978 milers d'euros
(3) El preu unitari per trajecte s'ha reduït un 0,3 %. Però, tal com s'estipulava en el PCAP, aquesta reducció no es trasllada a una reducció del pressupost
de despesa màxima del contracte. El pressupost de tots els lots és de 7.701 milers d'euros
(4) El preu unitari per trajecte s'ha reduït un 0, 3%. Però, tal com s'estipulava en el PCAP, aquesta reducció no es trasllada a una reducció del pressupost
de despesa màxima del contracte. El pressupost de tots els lots és de 5.817 milers d'euros.
CODI
1
2
3
4

CAIB 2013 I 2014. 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

Del expedients anteriors s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’òrgan competent tramita de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients de
contractació, els quals aprova i adjudica el conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
En els expedients núm. 5 i 6 la resolució d'inici de l'expedient no identifica quin és l'òrgan de
contractació que la firma.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient, en general, el compliment és alt.
Tot i així, en l'expedient núm. 3 s'ha posat de manifest una manca de planificació dels terminis
necessaris per tramitar l'expedient, tenint en compte la naturalesa de la prestació, atès que ha
estat necessari realitzar una contractació menor per garantir la cobertura fins a la formalització
d'aquest contracte (arts. 113 i 156 del TRLCSP).
Els expedients núm. 5, 6 i 7 estan subjectes a regulació harmonitzada (SARHA) d'acord amb
els articles 13 i 16 del TRLCSP.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
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En general, en tots els expedients consta l'informe referent a la conveniència d'efectuar els
contractes i a la finalitat pública que s’ha de satisfer, i també la descripció del seu objecte.
L'objecte de l'expedient núm. 4 és la modificació del contracte del servei de transport escolar de
la zona 2-Mallorca, relatiu a l’eliminació d'un dels quatre vehicles que cobreixen la ruta, com a
conseqüència de les previsions de les necessitats del transport escolar per al curs 2014-2015.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients revisats són objecte de tramitació ordinària.
Quant al procediment d'adjudicació, els expedients núm. 1, 3, 5 i 6 es tramiten per procediment
obert amb un l'únic criteri del preu. Tot i així, en l'expedient núm. 3 no consta la justificació de
l'elecció del procediment i dels criteris que s’han de tenir en compte per adjudicar el contracte
(article 109.4 del TRLCSP). D’altra banda, l'expedient núm. 2 es tramita mitjançant un
procediment obert amb múltiples criteris d'adjudicació i l'expedient núm. 7, mitjançant un
procediment negociat sense publicitat.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6, i 7 consta la resolució motivada per l'òrgan de contractació,
que aprova la despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
En l'expedient núm. 1 no s'ha exigit classificació per acreditar la solvència dels licitadors (art.
65.1 del TRLCSP).35
En els expedients núm. 5, 6 i 7 s'exigeix la classificació del contractista quan el pressupost de
licitació del lot o lots al qual es presenta superen els 120.202,42 euros, quan la norma estableix
que és obligatòria sempre que el valor estimat del contracte, i no el pressupost, superi els
120.000 euros (art. 65 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en els expedients núm.1, 2, 3, 5, 6, i
7.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 consta l'informe justificatiu que el preu del contracte és
adequat al de mercat. Tot i així, en l'expedient núm. 3 solament consta una única oferta de
preu, proposada pel licitador que esdevé adjudicatari del servei. A més, en els expedients núm.
1, 2, 5, 6 i 7 no es detallen les dades que permeten fonamentar la justificació que el preu és
adequat al de mercat. D’altra banda, en l'expedient núm. 2 no consten els pressuposts
utilitzats ni els càlculs realitzats per determinar l'import del preu del contracte (arts. 87 i 88 del
TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
L'anunci de licitació dels expedients núm. 1, 2 i 3 s'ha publicat en el BOIB i en el perfil de
contractant; i el dels expedients núm. 5 i 6 s'ha publicat en el BOE, el DOUE i el perfil de
contractant.
Tot i així, en l'expedient núm. 1 no consta la publicació del criteri d'adjudicació en l'anunci de
licitació del BOIB (art. 77 del RGLCAP), i en l'expedient núm. 2 no s'ha publicat en el perfil de
contractant tota la informació exigida en l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona
administració i bon govern de les Illes Balears.

35

Malgrat l’al·legació formulada, d’acord amb la normativa vigent en el moment de la licitació, no estaba exceptuat de l’exigència de
classificació.
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En l'expedient núm. 1 la publicació de la formalització al BOIB supera el termini fixat en l'article
154 del TRLCSP.
En els expedients núm. 1, 5, 6 i 7 no consta la comunicació de la formalització dels contractes
al Registre Públic de Contractes (art. 30 i 333 del TRLCSP i art. 31 del RD 817/2009).36
En l'expedient núm. 7, malgrat hi consta justificant que s'ha enviat als licitadors un correu
certificat amb la notificació de les adjudicacions dels corresponents lots, no hi consten els
justificants de recepció (art. 151.4 del TRLCSP).
L'expedient núm. 7, malgrat que es tramita mitjançant procediment negociat sense publicitat,
és un contracte SARHA i la seva formalització s'hauria d'haver publicat en el BOIB, el BOE i el
DOUE, sense que això consti en l'expedient (art. 154 i 170 e) del TRLCSP).
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 consten els certificats de les proposicions rebudes.
En l'apartat F.3 «Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica» del quadre de característiques
tècniques del PCAP de l'expedient núm. 2 s'indica que el licitador pot acreditar la solvència
tècnica presentant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres
anys, i que aquesta acreditació s’ha de dur a terme mitjançant un certificat expedit per una
entitat del sector públic o subjecte privat segons el destinatari dels serveis o treballs. En
l'expedient no consta un certificat que acrediti els serveis o treballs efectuats per l'empresa
adjudicatària corresponents a l'exercici 2010.
En l’expedient núm. 2 l’informe de valoració de les ofertes tècniques relatiu als criteris
d'adjudicació no avaluable mitjançant fórmules inclou regles de valoració no detallades
prèviament en els plecs (article 150 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, en la resolució d'adjudicació no consta l’explicació de les diferències o
variacions respecte de les característiques de la proposta econòmica de l'adjudicatari (art.
151.4 del TRLCSP).
En els expedients núm. 3, 5 i 6, tramitats mitjançant procediment obert amb el preu com l’únic
criteri de valoració, se supera el termini de 15 dies entre l'obertura de les proposicions i la
resolució d'adjudicació (art. 161 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 7, tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, no s'han
documentat les negociacions dels termes indicats en els PCAP amb els licitadors (art. 178 del
TRLCSP).37
De l'expedient núm. 7 s'han revisat l'adjudicació i l’execució del lot 27, que és el de més
pressupost de licitació. En l'expedient no consta la verificació que l'adjudicatari està al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 151 del TRLCSP).
7. Formalització del contracte
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 la constitució de la garantia definitiva establerta en el
PCAP s'ha formalitzat d'acord amb el que estableix la normativa vigent. En l'expedient núm. 4,
com a conseqüència de la modificació del contracte, s'ha reajustat la garantia perquè mantingui
la proporció deguda amb el nou preu modificat.

36

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

37

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat un informe (que constava en l’expedient en el moment de la fiscalització) acreditatiu d’algunes
millores produïdes arran de la negociació, però no els detalls de la negociació i els resultats de tots els aspectes prevists.
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En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 figura la documentació preceptiva per formalitzar el
contracte i comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
excepte pel que fa a l'expedient núm. 6, del qual no consta el certificat de no estar incursos en
prohibicions per a contractar dels components de l'UTE adjudicatària del contracte (art. 146 del
TRLCSP).
En l'expedient núm. 1 la pòlissa de responsabilitat civil presentada té un límit de fins a 50
milions d'euros, tot i que el PCAP exigeix la cobertura de forma il·limitada de la responsabilitat
per danys i perjudicis que puguin patir els ocupants dels vehicles.
En els expedients núm. 1, 6 i 7 no consta amb registre d'entrada la documentació preceptiva
per formalitzar els contractes (art. 38 de la L 30/1992).
En els expedients núm. 1, 5, 6 i 7 se supera el termini de 5 dies que, com a màxim, ha de
transcórrer entre el requeriment al licitador per formalitzar el contracte i la seva formalització
(art. 156 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1, 5, 6 i 7 no consta, ni als PCAP ni al contracte, el termini de
pagament de les factures (art. 67.2 ñ) del RGLCAP i art. 26 i) del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En els expedients revisats figuren les factures emeses pel contractista amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 el pagament de totes les factures (excepte la primera de
l'expedient núm. 5 i del núm. 7) no s'ha realitzat en el termini fixat en l'article 216.4 del
TRLCSP.
Dels expedients núm. 1, 5, 6 i 7 s'han efectuat durant els exercicis 2013 i 2014 les revisions de
preus corresponents i dels expedients núm. 1, 6 i 7 una primera modificació dels contractes.
Tant la revisió de les modificacions com les revisions de preus han estat, en general,
satisfactòries, excepte pel que fa a l'expedient núm. 6, en què l'execució del contracte modificat
s'ha iniciat abans de formalitzar-se.
c. CONTRACTES MENORS

S’han examinat onze contractes menors, per un import conjunt de 104 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT (MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Gestió desplaçament alumnes, experts, caps d'equips competició Spainskills 2013
04/02/2013
5
2
2013
Menor de transport escolar per a la ruta de Mare de Déu del Toro-Mercadal
19/09/2013
10
3
2013
Subministrament calçat al personal de neteja, peó, manteniment i cuina
23/01/2013
5
4
2014
Trasllats Art Emergent IV i sediments
24/02/2014
12
5
2013
Fons Bibliogràfic
s.d.
10
6
2013
Subministrament, confecció i muntatge de cortinatges per a la Sala d'Actes
s.d
7
7
2013
Creació d'un gabinet filològic
s.d
12
8
2013
Creació d'una franja de seguretat perímetre de recinte de jaciment
s.d
9
9
2013
Lot equipament per a la família d'imatge personal
23/08/2013
11
10
2013
Adquisició ordinadors escriptori i monitors per a centres educatius públics
19/11/2013
21
11
2014
Servei de Transport escolar adaptat per l'IES Santanyi
10/09/2014
2

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
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Els expedients núm. 1, 4 i 10 corresponen a la contractació de prestacions per satisfer
necessitats de caràcter recurrent. S'ha observat que, en aquests casos, se subscriuen
contractes menors de forma successiva o anual, per un import aproximat a la quantia per la
qual, com a màxim, un contracte pot esser considerat menor. A més, en l'expedient núm. 1 el
contracte és recurrent amb el mateix proveïdor. Es considera, per tant, que el procediment de
contractació emprat no és el més adequat i conforme a la normativa en matèria de
contractació.38
En els expedients núm. 5, 6, 7 i 8 no consta l’aprovació de la despesa (art. 111 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 4 les despeses estan imputades pressupostàriament al subconcepte
64000, d'inversions immaterials, quan els serveis de trasllat, muntatge i desmuntatge
d'exposicions són despesa corrent del capítol 2 (Ordre del Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació, de 30 de juliol de 2003).
En l'expedient núm. 2 no consta que la factura de l'empresa adjudicatària núm. 0013/001045,
de 31 d'octubre de 2013, per un import de 1.288,53 euros, hagi estat conformada de forma
expressa, quant a quantitat i preus, pel cap de servei (punt 2.c de la Instrucció 1/2010 emesa
per l'interventor general de la CAIB).39
Totes les factures dels expedients núm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i deu de les quinze
revisades de l'expedient núm. 15 estan pagades fora del termini establert en l'article 216.4 del
TRLCSP.
En els expedients núm. 2, 4, 5, 7, 9 i 10 no s'ha publicat en el perfil de contractant la informació
exigida en l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de
les Illes Balears.

G.

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL
D'OCUPACIÓ (2013)/CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS (2014)

I

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació (Secció
14) ascendeix a un total de 1.250 milers d'euros, amb el detall següent:

38

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

39

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Menors
378
30%
Modificats
7
1%
Pròrrogues
114
9%

Contractes
principals
750
60%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr
Obres
306
24%

497
40%

Altres
52
4%

Serveis
396
32%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
36
5%

Obert
714
95%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 358 milers d'euros,
amb el detall següent:
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Expedient per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Menors
80
22%
Modificats
6
2%

Contractes
principals
133
37%

Pròrrogues
140
39%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
255
71%

Subministr
51
14%

Altres
52
15%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obert
108
82%

Negociat
sense
publicitat
24
18%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació/Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
b. CONTRACTES MENORS

S’han examinat nou contractes menors, per un import conjunt de 78 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
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CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I
D'OCUPACIÓ/CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS (EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
Subministrament de paper per a les distintes dependències de la
1
2014
Conselleria d'Hisenda i pressuposts
16/01/2014
7
Servei de manteniment de fotocopiadores CANON ubicades en les
2
2014
distintes dependències de la Conselleria d'Hisenda i pressuposts
07/01/2014
15
Subministrament de tòners per a les impressores ubicades a les
3
2013
dependències de la Conselleria d'hisenda i pressuposts
16/10/2013
2
Adquisició d'una fotocopiadora per al servei de Patrimoni, adscrit a
4
2014
la DG del Tresor, Política Financera i Patrimoni
29/04/2014
3
Adquisició de dues fotocopiadores per a les dependencies de la
5
2014
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
07/10/2014
6
Reparacions sistema de climatització edifici Plaça Son Castelló,1
6
2013
de Palma
28/02/2013
8
7
2013
Servei de manteniment per a 2 firewalls check point
24/07/2013
8
Subministrament de tòners per a les impressores ubicades a les
dependències de la Vicepresidència econòmica, de promoció
8
2013
empresarial i d'ocupació.
9/01/13
19
9
2013
Servei de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda
9/01/13
10

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm. 1, 2 i 9 la data d'aprovació és posterior a l'inici de l'execució del
contracte.
En els expedients núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 el pagament de les factures s’ha realitzat fora del
termini establert en l’article 216.4 del TRLCSP.
En l’expedient núm. 9 la conformitat a la realització del servei facturat és anterior a la
finalització de la prestació del servei contractat (art. 216.4 del TRLCSP).40
L'expedient núm. 9 es correspon amb la contractació d'un servei que es presta anualment i que
satisfà necessitats de caràcter recurrent. S'ha observat que l'entitat subscriu contractes menors
de forma successiva i anual per adquirir aquest servei, per un import entorn a 10 milers d'euros
anuals. Es considera que el procediment de contractació emprat per adquirir aquest tipus de
servies no és el més adequat i conforme a la normativa en matèria de contractació.
En l'expedient núm. 9 no consta la publicació de la informació exigida en l'article 19 de la Llei
4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes Balears.

H.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (Secció 15) ascendeix a un
total de 1.003 milers d'euros, amb el detall següent:

40

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
317
32%

Menors
519
52%

Pròrrogues
132
13%
Modificats
35
3%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
861
86%

Subministr
137
14%
Obres
5
0%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
238
75%

Negociat
sense
publicitat
79
25%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 9.067 milers d'euros,
amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
439
5%
Liquidacions
54
0%
Menors
1.058
12%
Modificats
77
1%

Pròrrogues
7.439
82%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Concessió
obra pública
61
1%

Serveis
8.094
89%

Obres
355
4%
Subministr
557
6%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) han estat
els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers d'euros)

Negociat
sense
publicitat
280
64%

Negociat
amb
publicitat
15
3%

Obert
144
33%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat tres expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 6.957 milers
d'euros. El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
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CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI (MILERS D'EUROS)
NÚM

EXERCICI

OBJECTE

1

2013

Contracte «manteniment xarxa
foronòmica IB 2010-2012
(prorrogable fins desembre 2013)»
Helicòpters d'extinció (HE) per a la
lluita contra els incendis forestals a
la CAIB
Avions de càrrega en terra (ACT)
per a la lluita contra els incendis
forestals a la CAIB

2
3

2014
2014

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ

ADJUDICAT

%
BAIXA

TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

35

35

0,0%

-

Pròrroga

3i8

4.655

4.655

0,0%

-

Pròrroga

5i8

2.267

2.267

0,0%

-

Pròrroga

5i8

CAIB 2013 I 2014. 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

Del expedients de pròrroga anteriors s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients de
contractació, en els quals consta la resolució d'aprovació de les pròrrogues dels contractes
anteriors signats per l'òrgan de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient, en general, el grau de compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients examinats consta
l'informe justificatiu de la necessitat de la pròrroga del contracte anterior.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients revisats es corresponen a pròrrogues de contractes anteriors tramitades
per procediment obert.
En l'expedient núm. 1 la imputació pressupostària de la despesa a la partida 64000 no és
l’adequada, atès l'objecte del contracte (manteniment, conservació, reparacions...), per la qual
cosa s'hauria d'haver imputat al capítol 2 de despesa corrent (Ordre del Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació de 30 juliol 2003). En qualsevol cas, és coherent amb l'assignació
pressupostària del contracte original.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients de pròrroga disposen de l'informe sobre l'adequació als preus de mercat.
En tots els expedients consta el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient.
5. Publicitat dels contractes
Tots els expedients de pròrroga han estat publicats en el perfil de contractant.
L'expedient núm. 1 s'ha tramès en termini al Registre de Contractes de la CAIB.
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En els expedients núm. 2 i 3 s'ha superat el termini d’un mes des de la formalització de la
pròrroga del contracte per comunicar les dades bàsiques al Registre de Contractes (art. 20,
Comunicació de dades, del Decret 48/2012, de 8 de juny).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedientes consta l'acord d'adjudicació a favor de l'empresa adjudicatària del
contracte anterior signat per l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
La formalització de les prorrogues dels contractes anteriors s'han signat amb anterioritat a la
data de finalització dels contractes primitius.
8. Execució del contracte
En els expedients examinats consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat
del servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 1 el certificat emès que l’última factura s'ajusta a les prescripcions
establertes per a l'execució és anterior, en un dia, a la data del registre d'entrada i a la
conformitat a la dita factura, així com al de finalització de la pròrroga (art. 307 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 2 els pagaments de les factures s'han realitzat fora del termini fixat
en l'article 216.4 del TRLCSP. Pel que fa a l'expedient núm. 3, d'un total de deu factures
registrades durant l'exercici 2014, només els pagaments de dues factures compleixen el termini
fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
c. CONTRACTES MENORS

S’han examinat nou contractes menors, per un import conjunt de 93 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
(MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
CM 4960/2013 subministrament de 15 ordinadors
21/10/2013
8
2
2013
CM 5292/13 subministrament 25 tablets PC
31/10/2013
5
3
2014
CM 188/14 manteniment estacions qualitat de l'aire 1r trim. 2014
27/01/2014
21
4
2014
CM peces de recanvi per als equips de mesura qualitat aire
11/03/2014
21
5
2014
CM 5598/2014 subministrament analitzador d'ozó a les cases de Menut
17/10/2014
10
6
2014
CM 2939/14 tancament amb panells de l'equip absorció atòmica Labo Atmosfera
30/06/2014
3
7
2014
CM 3728/14 subm. cel·les grafit,làmpada i manteniment equip absorció atòmica
18/08/2014
4
8
2013
CM 4206/2013 substitució biguetes bany edifici carrer La Palma, 4
02/10/2013
5
9
2014
CM 1185/2014 subministrament targetes tacògraf digital
15/04/2014
16

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 3 l'objecte del contracte és el manteniment, la verificació i el calibratge
d'equips de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la CAIB durant els mesos de
gener i febrer; mentre que en l'expedient núm. 4 és el de subministrament de peces de recanvi
per a fer un manteniment correctiu integral de tots els equips de mesura de qualitat de l'aire de
la CAIB. A més, ambdós contractes han estat subscrits amb la mateixa empresa. Atès que hi
concorren simultàniament les circumstàncies següents: contractació independent de diversos
elements d’una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre
ambdós contractes i ultrapassant l’import previst en l’article 138.3 de la TRLCSP (Instrucció
1/2010 de l'interventor general de la CAIB, Fiscalització de documents comptables de
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reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors), el
procediment utilitzat per tramitar l'expedient no és correcte.41
Les despeses dels expedients núm. 3 i 4 s'han imputat a la partida pressupostària amb
subconcepte «64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial». Atesa la naturalesa de la
prestació, la imputació pressupostària correcta seria a l'article «21 Reparacions, manteniment i
conservació» de despesa corrent (Ordre del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de
confecció dels pressuposts generals de la CAIB per al 2004).
El contracte menor corresponent a l'expedient núm. 9 suposa la «continuació» del contracte
principal vençut el 31/03/2014. Fins a la formalització del nou contracte ordinari de novembre
2014, a més d’aquest contracte menor, la Conselleria en va preparar dos més, el total dels
quals (amb el núm. 9 inclòs) ascendeix a 26 milers d'euros d'import adjudicat. Atès que les
circumstàncies esdevingudes eren previsibles amb anterioritat, s'evidencia una manca de
planificació i d'eficiència de la Conselleria en l'aplicació dels principis rectors de la contractació
pública.42
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 el pagament no s'ha realitzat en el termini fixat
en l'article 216.4 del TRLCSP.

I.

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria d'Administracions Públiques (Secció 16) ascendeix a un total de
221 milers d'euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Modificats
63
28%

Menors
143
65%

41

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

42

Ídem.

Pròrrogues
15
7%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr
52
24%
Serveis
127
57%

Obres
42
19%

Al 2013 s'han adjudicat tres contractes administratius especials i un de privat, que no han
suposat cap despesa per a l'Administració.
Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 531 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Menors
70
13%
Contrates
principals
461
87%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subminist.
264
50%

Serveis
267
50%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obert
452
98%

Negociat
sense
publicitat
10
2%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors pels exercicis 2013 i
2014 correspon a la Conselleria d'Administracions Públiques.
b. CONTRACTES MENORS

S’ha examinat un contracte menor, per un import de 4 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
CAIB 2013 I 2014. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA D'ADMINITRACIONS PÚBLIQUES (EN MILERS
D'EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Subministrament de la uniformitat anual per al personal laboral vigilant de
1
2013
seguretat del Servei de Seguretat
24/06/13
4

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
El pagament de la factura de l'expedient examinat s’ha realitzat fora del termini establert en
l’article 216.4 del TRLCSP.

J.

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria de Família i Serveis Socials (Secció 17) ascendeix a un total de
18 milers d'euros, que corresponen a dos contractes menors de serveis. Aquests dos
contractes s'han tramitat com a anticipats de despesa i s'imputen pressupostàriament a
l'exercici 2014.
Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 1.440 milers d'euros,
amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Menors
594
41%

Contractes
principals
846
59%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
122
8%

Serveis
1.087
76%

Obres
231
16%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Negociat
sense
publicitat
120
14%

Obert
726
86%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Conselleria de Família i Serveis socials.
b. CONTRACTES MENORS

S’han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 9 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
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NÚM.
1
2

CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS
DATA
IMPORT (EN MILERS
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
D'EUROS)
2014
CMN 185/2014 Subministrament de vestimenta per alumnes Programa Alter
23/01/2014
5
2014
CMN 6170/2014 Prestació del servei d'ajuda a domicili al municipi de Felanitx
31/10/2014
4

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm.1 i 2, el pagament no s'ha realitzat en el termini fixat en l’article 216.4
del TRLCSP.

K.

CONSELLERIA DE SALUT

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Conselleria de Salut (Secció 18) ascendeix a un total de 1.267 milers
d'euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Menors
679
54%

Contractes
principals
107
8%

Pròrrogues
481
38%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr
348
27%
Obres
10
1%

Serveis
910
72%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
107
100%

Pel que fa a l'exercici 2014, l'import total dels contractes formalitzats és de 1.437 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Menors
603
42%
Contracte
s
principals
834
58%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obres
74
5%

Subministr
731
51%

Serveis
632
44%

Els procediments d'adjudicació (exclosos els menors) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Obert
225
27%

Negociat
sense
publicitat
609
73%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'ha examinat un contracte, per un import adjudicat de 47 milers d'euros. El tipus de tramitació i
el procediment d'adjudicació del contracte, així com les deficiències detectades, figuren en el
quadre següent:
CAIB 2013 I 2014. EXPEDIENT EXAMINAT. CONSELLERIA DE SALUT (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
NÚM. EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Subministrament de mitjans de
cultiu necessaris per a la realització
de tècniques analítiques en els
Negociat sense
1
2013
laboratoris de salut pública
47
47
(1)
Ordinària
publicitat
3, 4, 5, 6 i 8
(1) El preu unitari per element s'ha reduït entre un 0 % i un 96,96 % en funció del producte. Però, tal com s'estipulava en el PCAP, aquesta reducció en el
preu unitari s'ha traslladat a un augment en la quantitat de dosis contractades fins a arribar a l'import de licitació.

CODI
1
2
3
4

CAIB 2013 I 2014. 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

De l'expedient anterior s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
contractació, el qual ha estat aprovat i adjudicat per delegació del conseller de Salut, Família i
Benestar Social, atès que té un import inferior a 500 milers d'euros.
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 ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en els expedients.
En l'expedient consta l'informe referent a la conveniència d’efectuar els contractes i referent a la
finalitat pública que s’ha de satisfer, i també la descripció del seu objecte.
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3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient revisat és objecte de tramitació ordinària per procediment negociat sense publicitat.
En l'expedient consta la resolució motivada de l’òrgan de contractació, que l'aprova, aprova la
despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
En l'expedient núm. 1 la documentació específica que han de presentar els licitadors es detalla
en els PPT i no en el PCAP, tal com s’estableix en els punts n) i x) de l’article 67.2 i en l’article
68.3 del RGLCAP.43
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 1 consta el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient.
També hi consta un informe amb un pressupost desglossat i detallat, tot i que no es documenta
ni es justifica que els preus unitaris siguin adequats als de mercat (art. 87 i 88 del TRLCSP i art.
73.2 del RGLCAP).
5. Publicitat dels contractes
La formalització del contracte ha estat publicada en el perfil de contractant.
En l’expedient no consta el justificant de recepció de la notificació de la Resolució d’adjudicació
per part del licitador que no ha resultat adjudicatari (art. 59.1 de la Llei 30/1992).
El contracte formalitzat s'ha tramès a la Junta Consultiva de Contractació, dins del termini
establert en l'article 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta el certificat de proposicions rebudes. S'ha comprovat que l'adjudicatari
presenta la documentació adequada de solvència tècnica i financera, tot i que els certificats
acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social no estan
actualitzats (art 151.2 del TRLCSP).44
També hi consta un informe tècnic, de 16 de maig de 2013, per a l'adjudicació del contracte,
amb un resum de la situació de partida de les ofertes dels dos licitadors als quals es valoren les
ofertes:


Pel que fa al licitador que després resulta adjudicatari, l'informe detalla determinades
deficiències (alguns productes no compleixen les característiques de presentació
requerides; s'ofereixen dos productes per sobre del preu de licitació; en l'oferta
presentada manca un producte quan en els plecs s'obliga a presentar oferta per a tots
els productes; l'import de la proposició econòmica supera el pressupost de licitació
establert ). Se sol·licita al licitador l'esmena d'aquestes deficiències, quan per la seva
naturalesa no haurien haver estat objecte d'esmena, sinó de rebuig (art. 84 del
RGLCAP: «si qualsevol proposició no guarda concordança amb la documentació
examinada i admesa, excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment
del model establert o comporta error manifest en l'import de la proposició, ...ha de ser
rebutjada per la Mesa, en resolució motivada»).

43

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

44

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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Respecte a l'altre licitador no adjudicatari, un producte no compleix les característiques
de presentació i tampoc ha estat rebutjat, sinó que se sol·liciten esmenes respecte a
aquest element.

L'informe esmentat documenta la negociació posterior una vegada que el licitadors han variat
l’oferta inicial a causa de les irregularitats abans indicades i altres defectes esmenables.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en el contracte
d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte, excepte per allò ja
indicat respecte de la caducitat dels certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
8. Execució del contracte
En l'expedient figuren les factures emeses pel contractista amb la conformitat del servei
promotor de la contractació, però cap factura s'ha pagat en el termini fixat en l’article 216.4 del
TRLCSP.
c. CONTRACTES MENORS

S’han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 45 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SALUT (EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
CM 003/13 Subministrament de consumibles informàtics
23/01/2013
2
2014
CM 056/14 Subministrament de 300 dosis de la vacuna antiràbica (PI 01/14)
26/09/2014
3
2013
CM 057/13 Adquisició de mitjans de cultiu i reactius per al laboratori S. P
03/10/2013
4
2014
CM 035/14 Manteniment i calibratge del sistema Labguard 2 Lab. S. Pública
08/05/2014

22
11
7
5

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
L'expedient núm. 1 correspon a despeses de caràcter recurrent, atès que, durant el 2013 i el
2014, es realitzen altres contractes menors pel mateix objecte, per un import aproximat a la
quantia per la qual com a màxim un contracte pot esser considerat menor (art. 22, 23 i 86 del
TRLCSP).45
En els expedients núm. 1, 2 i 4 les factures estan pagades fora de termini i en l'expedient núm.
3 només una de les 21 factures que conté està pagada en termini (article 216.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, un total de sis factures, per un import d'1 miler d'euros, es tramita sense
aprovació prèvia, tot i que, amb posterioritat, mitjançant resolució de la secretària general (per
delegació del Conseller de Salut) d'1 d'octubre de 2013, s'autoritza i es disposa la despesa i
s’ordena continuar el procediment.

45

En la fase de les al·legacions, es fa constar que, actualment i per a aquest tipus de subministrament, es troba vigent un contracte no menor.
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L.

SECCIÓ 31. SERVEIS COMUNS (2013) / SERVEIS COMUNS DESPESES
DIVERSES (2014)

a. CONTRACTACIÓ

Durant l'exercici 2013, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes
formalitzats per la Secció 31 «Serveis Comuns» ascendeix a un total de 2.802 milers d'euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Menors
43
2%

Pròrrogues
1.572
56%

Contractes
principals
1.187
42%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Serveis
2.802
100%

Tal com es desprèn del primer gràfic, al 2013 només consta un expedient principal, tramitat per
procediment restringit, per un import adjudicat de 1.187 milers d'euros.
Pel que fa a l'exercici 2014, únicament s'ha tramitat una modificació d'un contracte de serveis,
per un import de 95 milers d'euros.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos contractes, per un import adjudicat de 1.800 milers d'euros. El tipus de
tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències detectades,
figuren en el quadre següent:46

46

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. SECCIÓ 31 SERVEIS COMUNS (MILERS D'EUROS)
NÚM. EXERCICI
1

2013

2

2013

OBJECTE

PRESSUPOST
LICITACIÓ

ADJUDICAT

613

613

0,0%

-

Pròrroga

5i8

1.331

1.187

10,8%

Ordinària

Restringit

3, 6, 7 i 8

Pròrroga Lot 4 Administració
electrònica
Manteniment del sistema de
gestió economicofinancera en el si
de la CAIB

CODI
1
2
3
4

% BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

CAIB 2013 I 2014. 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

1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients de
contractació, els quals aprova i adjudica l'òrgan de contractació corresponent. Les ordres d'inici
d'ambdós expedients estan signades pel vicepresident d’Economia, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació i el contracte corresponent a l'expedient núm. 2 està signat pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, el grau de compliment és, en general, alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En general, a tots els expedients examinats
consta l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública que s’ha
de satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 1 és una pròrroga permesa al PCAP de l'expedient de contractació inicial, el
qual es tramita de forma ordinària per procediment obert. L'expedient núm. 2 és objecte de
tramitació ordinària per procediment restringit, amb diversos criteris de selecció de candidats i
d'adjudicació.
En l'expedient núm. 2, malgrat hi consta una memòria justificativa de la necessitat de la
contractació, no s’hi justifiquen tots els criteris d'admissió ni els criteris d'adjudicació establerts
(art. 109.4 del TRLCSP).
En els expedients consta la resolució motivada de l’òrgan de contractació, que els aprova,
aprova la despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació en el cas de l'expedient
núm. 2, i de la tramitació de la pròrroga per al núm. 1.
En l'expedient núm. 1, consta la conformitat del contractista a la formalització de la pròrroga. No
consta l'Acord del Consell de Govern per autoritzar expedients de despesa d’import superior a
500 milers d'euros, atès que no és exigible en les operacions relatives a la Secció 31 (art.10
Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013 i art.
15.2 del Decret 75/2004).
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En l'expedient núm. 2, en el PCAP els subcriteris de valoració subjectiva no estan ordenats de
manera decreixent (art. 67.2 ñ) i i) del RGLCAP).
En l'expedient núm. 2 no consta en el PPT el preu per unitat cost/hora, que s’ha inclòs en el
PCAP, malgrat que sí s'especifiquen les hores previstes. D’altra banda, s'hi inclouen
determinades clàusules que són pròpies del PCAP (garantia, termini, pròrrogues,
subcontractació, deduccions aplicables sobre el preu, etc.) (art. 68 del RGLCAP).47
4. Preu dels contractes
El certificat d’existència de crèdit adequat i suficient consta en els expedients analitzats.
En l'expedient núm. 2 consta l’informe de revisió i la justificació que els preus són adequats als
de mercat.
5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 1 no consta publicada en el perfil de contractant tota la informació exigida
en l'article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes
Balears. A més, s'ha superat el termini d’un mes des de la formalització de la pròrroga per
comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes (art. 20, Comunicació de
dades, del Decret 48/2012, de 8 de juny).
En l'expedient núm. 2 es constata la publicació adequada de l'anunci de licitació en el perfil de
contractant, el BOE i el DOUE. A més, la formalització del contracte ha estat adequadament
publicada en el BOIB, el DOUE i el BOE, i l'adjudicació, en el perfil de contractant. Pel que fa al
termini per trametre el contracte formalitzat a la Junta Consultiva de Contractació, el contracte
núm. 2 s'ha tramès dins del termini establert en l'article 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer,
pel qual es crea la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient núm.1 consta l'acord d'adjudicació a favor de l'empresa adjudicatària del
contracte anterior signat per l'òrgan de contractació.
En l'expedient núm. 2 l'adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i
financera i es verifica que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l'Administració. En el dit expedient consten les actes preceptives de la Mesa de Contractació,
relatives a la comprovació dels requisits que ha de complir el licitador per a la seva admissió i
es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de Contractació fa la
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
De l'expedient núm. 2 s'ha constatat que l'informe d'avaluació dels criteris subjectius justifica
l'atorgament dels punts tenint en compte només la circumstància que l'oferta compleix els
requisits especificats en el PPT, quan el compliment dels requisits no hauria de ser valorable,
sinó només determinant de si s'admet o no la proposta. En l'Informe no es fonamenta la
valoració a partir dels criteris assenyalats en el PCAP, que indiquen que es valorarà que la
solució sigui completa, detallada i clarament especificada, així com una consideració especial
pel model de dedicació presencial (art. 150 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha dictat l'òrgan
competent.

47
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7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 la data de la signatura del contracte de pròrroga és anterior a la de la
finalització del contracte primitiu i és la mateixa que la de la notificació de l’aprovació de la
pròrroga.
En l'expedient núm. 2, no hi consta el registre d'entrada de la documentació requerida a
l’adjudicatari per signar el contracte.48
En l'expedient núm. 2 consta tota la documentació preceptiva per formalitzar el contracte, així
com la comprovació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.
8. Execució del contracte
En els expedients revisats figuren les factures emeses pel contractista amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 1 el certificat formal de conformitat a la realització de l'objecte del contracte
consta signat solament per l'Administració, quan en les clàusules contractuals s'estableix també
l'assistència del contractista. D’altra banda, la liquidació del contracte està acordada i notificada
fora del termini establert en l'article 222.4 del TRLCSP. A més, tot i que ha finalitzat el període
de garantia establert en el PCAP i transcorregut els dos mesos fixats en l'article 102 del
TRLCSP, no consta que s'hagi portat a terme l'acord de devolució de la garantia ni la notificació
al contractista.
En l'expedient núm. 2 no s'ha aplicat la revisió de preus a l'any d'execució del contracte, tal
com s'estipula en el PCAP (art. 89 i s. del TRLCSP).49
En els expedients núm. 1 i 2 el pagament de les factures revisades s'ha realitzat fora del
termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

M.

SECCIÓ 33. SERVEIS COMUNS TECNOLÒGICS

a. CONTRACTACIÓ

La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2014, crea
una nova secció, la Secció 33, relativa als serveis comuns en matèria tecnològica, la gestió de
la qual correspon al conseller d'Economia i Competitivitat.
Durant l'exercici 2014, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes que
ha formalitzat la Conselleria d'Economia i Competitivitat (Secció 33) ascendeix a un total de 975
milers d'euros, amb el detall següent:
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Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En la fase de les al·legacions, s’aporta la Resolució de 5 de desembre de 2016 de revisió de preus, pel període comprès entre juliol de 2014 i
juliol de 2016.
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Menors
26
3%

Modificats
516
53%

Contractes
principals
434
44%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
549
56%

Serveis
426
44%

Al 2014, els contractes principals corresponen a un únic expedient de subministrament tramitat
mitjançant procediment obert, que forma part de la mostra de contractes per revisar.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'ha examinat un contracte, per un import adjudicat de 434 milers d'euros. El tipus de tramitació
i el procediment d'adjudicació del contracte, així com les deficiències detectades, figuren en el
quadre següent:
CAIB 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. SECCIÓ 33 SERVEIS COMUNS TECNOLÒGICS (MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
NÚM.
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Renovació del maquinari dels nodes de
virtualització de disc IBM SAN Volumne
Controller i l'adquisició de llicències
addicionals que permetin gestionar més
emmagatzemament, a més de l'ampliació de
la capacitat de cintes virtuals IBM
Obert criteris
1
ProtectTIER.
514
434
15,6%
Ordinària
múltiples
3, 4, 5, 7 i 8

CODI
1
2
3
4

CAIB 2013 I 2014. 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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De l'expedient anterior s'han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
contractació, que ha aprovat el conseller d'Economia i Competitivitat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat.
2. Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat, per a les finalitats del servei públic
corresponent, s’ha de justificar en els expedients.
En l'expedient consta l'informe referent a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat
pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient revisat és objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb múltiples
criteris d’adjudicació.
En l’expedient consta la resolució motivada per l’òrgan de contractació, que l’aprova, aprova la
despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
En l’expedient núm. 1 no consta l’informe previ i preceptiu de la Comissió Superior
d’Informàtica, tot i que sí que hi consta l’acta de la comissió d’informàtica que aprova el PPT.
En l’expedient núm. 1, el règim de pagament i la forma i el contingut de les proposicions estan
regulats en els PPT en lloc d’estar-ho en el PCAP, tal com exigeixen els articles 67.2 h) ñ) i
68.3 del RGLCAP. D’altra banda, el PPT no indica les característiques tècniques que han de
reunir els béns o les prestacions del contracte, ni el preu de cada una de les unitats en què es
descompon el pressupost, ni tampoc el nombre previst de les unitats per subministrar (article
68.1 a) b) del RGLCAP).
En l’expedient núm. 1, en les actes de la Mesa de Contractació no consta la identificació del
representant de l’assessoria jurídica (art. 3 del Decret 147/2000).
4.

Preu dels contractes

En l’expedient consta el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient.
També hi consta l’informe d’adequació del preu al de mercat, si bé no hi ha constància de cap
document que justifiqui l’import del contracte, amb la valoració de les noves necessitats a què
fa referència aquest informe (art. 87 i 88 del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 el contracte formalitzat s’ha tramès a la Junta Consultiva de Contractació
fora del termini establert en l’article 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.
Tampoc no hi consta la publicació en el perfil de contractant de la formalització del contracte
(art. 19 de la Llei 4/2011).
En l’expedient núm. 1 no s’ha notificat correctament al licitador no adjudicatari, atès que
aquesta no conté l’exposició resumida de les raons per la qual no se n’ha admès l’oferta, ni
tampoc els avantatges determinants que hagi estat seleccionada l’oferta de l’adjudicatari.
(151.4 del TRLCSP).
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6. Selecció dels contractistes
En l’expedient consta el certificat de les proposicions rebudes.
S’ha comprovat que l’adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i
financera, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s’ha formalitzat en el contracte,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
En l’expedient núm. 1 figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte, però el
contracte s’ha formalitzat fora del termini dels 15 dies comptadors des de l’endemà de notificar
l’adjudicació (art. 156 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En l’expedient figuren les factures emeses pel contractista amb la conformitat del servei
promotor de la contractació.
En l’expedient núm. 1 el contracte ha estat objecte de modificació en el termini d’execució, i
aquesta modificació s’ha tramitat indegudament com una pròrroga, quan la clàusula D del
PCAP estableix que aquest no es pot prorrogar (art. 23.2 del TRLCSP). D’altra banda, tampoc
correspon un reajustament d’anualitats, atès que el contracte no té caràcter pluriennal.
En l’expedient núm. 1, la clàusula P del PCAP que regeix el contracte estableix que el
pagament s’ha d’efectuar una vegada subministrat el material i en un únic pagament. En la
documentació justificativa consten dues factures i dos pagaments, i el pagament de les dues
factures es realitza fora del termini fixat a l’article 216.4 del TRLCSP.

N.
a.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Secció 76) ascendeix a un total de 228
milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr
100
44%

Serveis
128
56%
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La totalitat dels contractes del SOIB comunicats, corresponents a l’any 2013, s’han tramitat
com a contractes menors.
Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 293 milers d’euros,
amb el detall següent:
Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obres
107
36%

Subministr
77
26%

Serveis
110
38%

La totalitat dels contractes del SOIB comunicats corresponents a l’any 2014 s’han tramitat com
a contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S’han examinat set contractes menors, per un import conjunt de 64 milers d’euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (MILERS D’EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei d’instal·lació de dispensadors i subministrament de garrafes d’aigua i envasos a
1
2013
la DG SOIB i a la xarxa d’oficines d’ocupació de Mallorca, Menorca, Eivissa i
15/01/2013
7
Formentera
2
2014
Lectura comptador fotocopiadores RICOH oficines SOIB
14/01/2014
8
3
2014
Adquisició material no inventariable Tòners
21/01/2014
13
4
2014
Subministrament de material fungible oficines SOIB
19/03/2014
17
5
2014
Subministrament d’una fotocopiadora per a l’oficina del SOIB a Formentera
10/04/2014
3
6
2014
Subministrament d’una fotocopiadora per a la Central del SOIB
04/08/2014
5
7
2014
Canvi claraboia oficina Mateu Enric Lladó
19/05/2014
11

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 1 la prestació del servei s’inicia abans de la data de l’autorització.
En els expedients núm. 3 i 4 les prestacions objecte dels contractes són de caràcter recurrent i,
a més, al 2014, les du a terme el mateix proveïdor. S’hauria d’haver tramitat un contracte
ordinari, planificat d’acord amb les necessitats del SOIB (art. 23 del TRLCSP).
En tots els expedients les factures han estat pagades fora del termini establert en l’article 216.4
del TRLCSP.
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O.

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT)

a. CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Secció 77) ascendeix a un total de 99
milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
82
83%

Menors
17
17%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
82
83%

Subministr
17
17%

La totalitat dels contractes de l’IBESTAT comunicats, corresponents a l’any 2013, comprèn
pròrrogues de contractes anteriors o contractes menors.
Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 120 milers d’euros,
amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Menors
17
14%

Contrates
principals
84
70%

Pròrrogues
20
16%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Serveis
120
100%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
84
100%

b. CONTRACTES MENORS

S’ha examinat un contracte, per un import de 17 milers d’euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
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CAIB 2013 I 2014. DADES DEL CONTRACTE MENORS EXAMINAT. INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (EN
MILERS D’EURIOS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Renovació llicència SAS Site 799418 Contracte 24022
30/01/13
17

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 1 la data d’aprovació de és posterior a l’inici de l’execució del contracte.
En l’expedient núm. 1 no consta publicada l’adjudicació al perfil de contractant (art. 19 de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les IB).
En l’expedient núm. 1 el pagament de la factura s’ha realitzat fora del termini establert en
l’article 216.4 del TRLCSP.

P.

ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

a. CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per l’Escola Balear d’Administració (Secció 78) ascendeix a un total de 105 milers
d’euros, amb el detall següent:

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
89
85%
Subministr
16
15%

La totalitat dels contractes de l’EBAP comunicats, corresponents a l’any 2013, comprèn
contractes menors.
Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 29 milers d’euros,
amb el detall següent:
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
15
51%

Subministr
14
49%

La totalitat dels contractes de l’EBAP comunicats, corresponents a l’any 2014, comprèn
contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S’han examinat dos contractes menors per un import conjunt de 8 milers d’euros, la relació dels
quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (MILERS D’EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Impartició curs presencial de català certificat nivell A2 (nivell bàsic)
8/02/2013
2
2013
Compra ordinadors
27/05/2013

3
5

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 1, en les tres factures presentades no consta el número de factura (art. 72
a) del RGLCAP).
En els expedients núm. 1 i 2, les despeses s’han imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caràcter immaterial». Atesa la naturalesa de la prestació, la imputació
pressupostària correcta seria en l’article «22 Material, subministraments i altres», pel que fa a
l’expedient núm. 1, i a l’article «62 Inversió nova associada al funcionament operatiu», pel que
fa a l’expedient núm. 2 (Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de confecció
pressuposts generals del la CAIB per al 2004).
En els expedients núm. 1 i 2, les factures s’han pagat fora del termini establert en l’article 216.4
del TRLCSP.
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2. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB per la mateixa entitat a
través de la Intervenció General de la CAIB, l’import dels contractes formalitzats pel Servei de
Salut de les Illes Balears ascendeix a un total de 47.052 milers d’euros, mentre que al 2014 és
de 75.697 milers d’euros.
Cal posar de manifest que la informació tramesa per l’IBSALUT és incompleta, atès que, dels
exercicis 2013 i 2014, no consten els contractes formalitzats per les gerències de l’Hospital Son
Llàtzer, de l’Hospital Comarcal d’Inca i de l’Hospital de Manacor, excepte els que superen els
500 milers d’euros o els que s’han tramitat a través de la Central de Compres, que sí que han
estat tramesos a l’SCIB a través dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
A més, la relació de contractes corresponent a les gerències de l’Hospital de Son Espases, de
l’àrea de Salut de Menorca i de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, inclou expedients
duplicats, per un import total de 286 milers d’euros.
Aquestes incidències són una limitació de l’abast de la fiscalització d’aquest apartat de
l’Informe, motiu pel qual l’SCIB no pot garantir-ne la integritat.
En qualsevol cas, i amb la informació retuda, s’han elaborat els quadres d’informació i els
gràfics que es mostren a continuació.
L’any 2013, i als efectes de representació gràfica, els contractes formalitzats s’han classificat
per concepte i import adjudicat (IVA inclòs, excepte que s’indiqui el contrari), i per objecte i
import, segons el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Contractes
menors
3.739
8%
Sense
dades
4.545
10%

Contractes
principals i
complement
32.037
68%

Pròrrogues
6.731
14%
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Expedients per objecte.
Import
adjudicat el 2013 (en milers
Gestió
d'euros)
Servei
Públic
12.041
26%
Altres
94
0%
Obres
288
1%

Serveis
26.603
56%

Subministr
8.024
17%

Desglossada per centres gestors, la informació reflectida en els gràfics és la següent:
CENTRE GESTOR
600 Serveis Centrals
601 Hospital Son Espases
602 Àrea de Salut de Menorca
603 Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera
604 Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d’ Inca
609 Gerència del 061
Central de Compres
TOTAL

IBSALUT 2013. CONTRACTES PER OBJECTE (EN MILERS D’EUROS)
ADMINISTRATIUS GESTIÓ SERVEI
SUBMINISTRAESPECIALS
PÚBLIC
OBRES
SERVEIS
MENTS
TOTAL
NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT
NRE.
IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT
6
10.892
3
85
78
9.528
80
4.052
167
24.558
7
123
88
7.446
61
1.776
156
9.344
1
17
2
3.171
41
519
44
3.707
9
1
10

93
1
94

2
8

1.149
12.041

2
1
14

42
22
288

43
2
4
27
32
12
22
310

1.803
135
45
233
1.225
2.777
240
26.603

105
2
6
11
11
11
7
335

1.083
7
21
77
233
197
60
8.024

161
4
10
38
44
23
30
677

4.170
142
66
310
1.480
2.974
301
47.052

IBSALUT 2013 . CONTRACTES PER CONCEPTE( EN MILERS D’EUROS)
CONTRACTES
CONT PRINCIPALS MODIFICACIONS
ADMINISTRATIUS
I
DE
PRÒRROGUES SENSE DADES
TOTAL
CENTRE GESTOR
MENORS
COMPLEMENTARIS CONTRACTES
NRE. IMPORT NRE.
IMPORT
NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT NRE. IMPORT
600 Serveis Centrals
109
1.375
47
18.745
11
4.438
- 167 24.558
601 Hospital Son Espases
77
778
38
7.004
41
1.562 156
9.344
602 Àrea de Salut de Menorca
36
135
8
3.572
44
3.707
603 Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
117
558
35
2.327
9
1.284
- 161
4.170
604 Atenció Primària de Mallorca
2
7
1
36
1
99
4
142
605 Hospital de Formentera
10
66
10
66
606 Hospital Son Llàtzer
38
310
38
310
607 Hospital de Manacor
29
297
8
295
7
888
44
1.480
608 Hospital Comarcal d’ Inca
0
23
2.974
23
2.974
609 Gerència del 061
26
213
2
57
1
22
1
10
30
301
Central de Compres
0
0
0
TOTAL
444
3.739
139
32.037
0
29
6.731
65
4.545 677 47.052

Els procediments d’adjudicació (exclosos els contractes menors, els modificats, les pròrrogues i
els expedients sense dades) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat en 2013 (en milers
d'euros)

Obert
10.610
33%
Altres
1.696
5%

Negociat
sense
publicitat
18.944
59%

Contracte
derivat
d'Acord
Marc
786
3%

Pel que fa a l’exercici 2014, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, els contractes
formalitzats pel Servei de Salut de les Illes Balears presenten el detall següent:

Contractes
menors
14.914
20%

Expedients per concepte.
Import adjudicat en 2014 (en milers
d'euros)

Contractes
principals i
complement
46.570
62%

Sense
dades
936
1%
Pròrrogues
11.378
15%

Modificats
de
contractes
1.898
2%

Expedients per objecte.
Import adjudicat en 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
41.202
54%

Obres
725
1%

Altres
1.637
2%
Gestió
Servei
Públic
2.876
4%

Subministr
29.257
39%

Desglossada per centres gestors, la informació reflectida en els gràfics anteriors és la següent:
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IBSALUT 2014. CONTRACTES PER CONCEPTE (EN MILERS D’EUROS)
Contractes
Contractes principals Modificacions
administratius
Pròrrogues Sense dades
i complementaris
de contractes
CENTRE GESTOR
menors
Nre.
Import
Nre.
Import
Nre. Import Nre. Import Nre. Import
600 Serveis Centrals
49
12.811
40
40.292
3
286
6 7.184
1
936
601 Hospital Son Espases
110
1.027
53
2.615
- 13 1.480
602 Àrea de Salut de Menorca
96
311
6
567
4
391
603 Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
108
635
8
2.174
- 14 1.225
604 Atenció Primària de Mallorca
2
22
1
59
605 Hospital de Formentera
12
59
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d’ Inca
1 1.017
609 Gerència del 061
7
34
1
35
1
22
Central de Compres
1
14
1
887
13
1.612
TOTAL
385
14.914
109
46.570
16
1.898 40 11.378
1
936
IBSALUT 2014. CONTRACTES PER OBJECTE (EN MILERS D’EUROS)
Gestió Servei Públic
Obres
Serveis
Subministraments
Altres
Nre.
Import
Nre. Import Nre. Import Nre.
Import Nre. Import
600 Serveis Centrals
4
2.068
5
455 51 34.759
31
22.647
8 1.580
601 Hospital Son Espases
1
194
8
139 56 1.698
111
3.091
602 Àrea de Salut de Menorca
1
40 13
980
92
249
603 Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
3
613
3
92 38 2.560
81
713
5
57
604 Atenció Primària de Mallorca
1
59
2
22
605 Hospital de Formentera
2
39
10
21
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d’ Inca
1 1.017
609 Gerència del 061
9
91
Central de Compres
15
2.514
TOTAL
8
2.876 17
725 171 41.202
342
29.257 13 1.637
CENTRE GESTOR

Total
Nre. Import
99 61.510
176 5.122
106 1.269
130 4.034
3
81
12
59
1 1.017
9
91
15 2.514
551 75.697

Total
Nre. Import
99 61.510
176 5.122
106 1.269
130 4.034
3
81
12
59
1 1.017
9
91
15 2.514
551 75.697

Els procediments d’adjudicació (exclosos els contractes menors, els modificats, les pròrrogues i
els expedients sense dades) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat en 2014 (en milers
Obert
d'euros)
29.296
63%

Altres
197
0%

Negociat
8.215
18%

Centralitzat
355
1%
Contracte
derivat
d'Acord
Marc
8.507
18%

Per elaborar aquest l’Informe, s’analitza la contractació dels Serveis Centrals de l’IBSALUT.
Així mateix, és objecte de fiscalització una mostra de contractes menors de les gerències de
l’Hospital Universitari Son Espases, de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de l’Hospital de
Manacor i del 061.
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B.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, les incidències més
significatives de la fiscalització dels expedients revisats del Servei de Salut de les Illes Balears,
són les següents:
1. En els expedients núm. 1 i 2 de la Gerència de Serveis Centrals no consta que pel
període transcorregut entre la finalització de l’anterior contracte i l’inici del nou contracte
hi hagi una cobertura contractual adequada.
2. En els expedients núm. 3 i 4 de la Gerència de Serveis Centrals no queda suficientment
justificada que la situació d’exclusivitat tècnica per utilitzar el procediment negociat
sense publicitat sigui objectiva, atès que es basa en el fet que l’empresa posseeix tots
els drets quant a la propietat intel·lectual i industrial, quan aquesta situació d’exclusivitat
ha estat creada pel mateix poder adjudicador.
3. En els expedients núm. 1 i 7 de la Gerència de Serveis Centrals els informes indiquen
que els preus s’adeqüen als de mercat i es fa referència als preus dels contractes
actuals de serveis de transport sanitari d’avions i de neteja, respectivament, si bé no es
detallen les dades que permeten justificar els preus d’aquests serveis ni la documentació
que fonamenti els càlculs per a determinar el valor estimat d’aquests contractes (art. 87 i
88 del TRLCSP).
4. En l’expedient núm. 6 de la Gerència de Serveis Centrals l’informe tècnic de valoració
de les ofertes per criteris avaluables mitjançant judicis de valor inclou regles de valoració
no definides prèviament en el PCAP (article 150 del TRLCSP).
5. En els Serveis Centrals s’han detectat altres subministraments i serveis amb els
mateixos objectes i amb els mateixos creditors que en els expedients núm. 1, 5 i 8,
durant l’exercici 2013. El mateix s’esdevé en els contractes menors núm. 1, 2 i 3 de la
Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, pel que fa a obres i serveis. En
conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat
el correcte.
6. En la majoria d’expedients fiscalitzats les factures no s’han pagat en el termini fixat en
l’article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d’abonar interessos de
demora.
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 ha dut a terme la Sindicatura de Comptes.

C.

SERVEIS CENTRALS DE L’IBSALUT

a.

CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats pels Serveis Centrals de l’IBSALUT ascendeix a un total adjudicat de 24.558 milers
d’euros, amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
4.438
18%
Contractes
Menors
1.375
6%

Contractes
principals i
complem.
18.745
76%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Gestió
d'euros)

Servei
Públic
10.892
44%

Obres
85
0%

Serveis
9.528
39%

Subministr
4.052
17%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Negociat
d'euros)

sense
publicitat
15.241
81%

Obert
1.979
11%

Contractes
Centralitz.
1.525
8%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 61.510 milers
d’euros, amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import
adjudicat el 2014 (en milers
Sense
Contractes
d'euros)
dades

principals i
complement
40.292
65%

936
2%
Pròrrogues
7.184
12%
Modificats
286
0%
Contractes
Menors
12.811
21%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
Gestió
Servei
Públic
2.068
3%
Altres
1.580
3%

34.760
56%

Subministr
22.647
37%

Obres
455
1%

Els procediments d’adjudicació (exclosos contractes els menors, els modificats, les pròrrogues i
els expedients sense dades) han estat els següents:

Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Contracte
derivat
d'Acord
Marc
8.151
20%
Altres
197
0%
Contractes
Centralitzat
s
355
1%

Obert
24.897
62%

Negociat
sense
publicitat
6.692
17%
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b.

EXPEDIENTS EXAMINATS

S’han examinat vuit expedients de contractació, per un import adjudicat de 24.497 milers
d’euros. El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació dels contractes, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:50
IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. SERVEIS CENTRALS (EN MILERS D’EUROS)
NÚM. EXERCICI

50

1

2013

2

2014

3

2013

4

2013

5

2014

6

2013

7

2014

8

2014

OBJECTE DEL
%
CONTRACTE
PRESSUPOST LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Transport sanitari aeri a la
Comunitat Autònoma de les
Negociat sense
Illes Balears
8.100 (1)
8.100 (1) 0,0%
Urgent
publicitat
1,3,4,5,6,7 i 8
Servei d’alimentació i cuina
hospitalària per a l’Hospital
Són Llàtzer, Hospital
Psiquiàtric i de l’Àrea de
Salut Mental, Hospital
General, Hospital Joan
March i Hospital Verge de la
Salut, servei de vending
dels hospitals i gestió de les
cafeteries de l’Hospital Son
Obert criteris
Llàtzer.
5.600
5.600 0,0%
Urgent
múltiples
1,5,7 i 8
Manteniment i suport tècnic
dels sistemes d’informació
Negociat sense
RIS/PACS
3.200
3.200 0,0%
Ordinària
publicitat
3,5,7 i 8
Suport i manteniment
d’història de salut i
Negociat sense
desplegament Papec
409
400 2,2%
Ordinària
publicitat
3,5,6,7 i 8
Pròrroga dels serveis de
manteniment correctiu,
evolutiu estàndard, evolutiu
específic per l’Ibsalut i
implantació de les
aplicacions sanitàries de HP
en l’àrea de salut d’Eivissa i
Formentera, àrea de salut
de Menorca, Hospital
comarcal d’Inca, Hospital de
Manacor, Hospital Son
Llàtzer, Hospital Universitari
Son espases, Hospital Joan
March, Hospital General i
l’àrea d’Hospitalització de
Salut mental.
3.049
3.049 0,0%
Ordinària
Pròrroga
5,7 i 8
Servei Neteja en l’Hospital
General, Hospital
Psiquiàtric, Dispositius
comunitaris de l’àrea de
Salut Mental i Centres
d’Antenció Primària del
Obert criteris
Sector Ponent
3.584
3.127 (2) 12,8%
Ordinària
múltiples
3,5,6,7 i 8
Realització de processos
quirúrgics i terapèutics
d’hemodinàmica en l’àrea
de salut d’Eivissa i
Negociat sense
Formentera
900
900 0,0%
Ordinària
publicitat
3,4,5,7 i 8
Selecció d’una empresa per
a la campanya publicitària
Procediment de
per a divulgar el procés
121
121 0,0%
Ordinària
selecció
1

Quadre modificat d’ofici per l’SCIB.

133

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. SERVEIS CENTRALS (EN MILERS D’EUROS)
NÚM. EXERCICI

OBJECTE DEL
CONTRACTE
d’obertura del nou hospital
Can Misses (3)

%
PRESSUPOST LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

(1) Import exclòs d’IVA perquè l’activitat se’n troba exempta.
(2) L’import adjudicat inclou la valoració de la despesa màxima preu/hora de neteja en concepte d’hores per absentisme segons l’oferta presentada per
l’empresa adjudicatària i que ascendeix a la quantitat de 119 milers d’euros.
(3) Expedient tramitat mitjançant un procediment de selecció no regulat en el TRLCAP. Vegeu el punt 1. Aspectes generals.

CODI
1
2
3
4

IBSALUT 2013 I 2014. 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

Dels expedients anteriors s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients de
contractació, els quals aprova i adjudica el director general del Servei de Salut.
La Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases proposa la tramitació de la contractació de
l’expedient núm. 6. No obstant això, són els Serveis Centrals els que tramiten l’expedient, atès
que, en tractar-se d’una despesa superior a 500 milers d’euros, l’òrgan de contractació és el
director general del Servei de Salut.
L’expedient núm. 1, tramitat per procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 170
e) del TRLCSP, prèviament havia estat objecte de tramitació mitjançant procediment obert i
urgent, i declarat desert. En la documentació examinada no consta que en el període
transcorregut entre la finalització de l’anterior contracte de prestació de servei de transport
sanitari aeri i l’inici del nou contracte hi hagi una cobertura contractual adequada. L’import total
que correspon a aquest període és de 2.090 milers d’euros.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, cal esmentar que, en l’expedient núm. 2, tramitat per urgència, l’acord d’adjudicació
és posterior a la finalització del contracte anterior. El servei d’alimentació i cuina hospitalària té
cobertura contractual fins al 30 d’abril de 2014, mentre que el contracte objecte de fiscalització
s’ha formalitzat el 17 de novembre de 2014. Per tant, durant el període comprés entre l’1 de
maig i el 17 de novembre, el servei s’ha dut a terme sense cobertura contractual, en contra de
l’establert en l’article 28 del TRLCSP. En la documentació comptable es comprova que, durant
els mesos de maig a octubre, s’han facturat 150 milers d’euros sense cobertura contractual.
Les factures dels mesos de novembre i desembre que consten en l’expedient sumen un import
de 306 milers d’euros.
L’objecte del contracte de l’expedient núm. 8 és la realització d’una campanya publicitària per
divulgar el procés d’obertura del nou hospital Can Misses. El 15 de març de 2010, es va
formalitzar un contracte de concessió d’obra pública per construir, conservar i explotar el nou
complex assistencial de Can Misses entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat
Concessionària. La clàusula 31.13 del PCAP de l’expedient de concessió d’obra pública
establia que «el concessionari estarà obligat a contractar amb una o vàries empreses,
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prèviament seleccionades per l’òrgan de contractació, la gestió específica del projecte de
construcció i explotació de les noves infraestructures sanitàries objecte del present contracte,
assumint el seu cost durant tota la vigència del contracte. L’import dels costs corresponents a
l’oficina de gestió del projecte i al disseny i execució del mencionat Pla de Comunicació, que
seran assumits per el concessionari, no podrà superar el 8,32% del Pressupost d’execució per
contracte de les obres descrites en els projectes de Construcció».
El 30 d’abril de 2014, l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut emet un informe en relació amb
els contractes a què fa referència la clàusula 31.13 del PCAP esmentat en el paràgraf anterior i
determina que els contractes formalitzats entre la concessionària i l’empresa tercera
seleccionada tenen un caràcter privat. Tot i així, en el procés de selecció de la dita tercera
empresa per part del Servei de Salut han de regir criteris objectius i una opció vàlida és basarse en els principis de la contractació pública.
Atesa aquesta consideració, el Servei de Salut inicia el procediment de selecció d’una empresa
per realitzar una campanya publicitària per divulgar el procés d’obertura del nou hospital Can
Misses, sobre la base dels principis de contractació pública. El 19 de novembre de 2014 es
resol el procediment de selecció i el 25 de novembre de 2014 se signa el contracte de serveis
entre l’empresa concessionària i l’empresa seleccionada.
Posteriorment, el 29 de juny de 2015 la Junta Consultiva de Contractació Administrativa emet
un informe i assenyala que la normativa de contractació pública no estableix la possibilitat que
l’Administració actuï com a intermediària entre dues empreses privades, ni regula procediments
de contractació en els quals l’Administració faci la selecció d’una empresa però posteriorment
no sigui una de les parts de la relació jurídica. L’informe conclou que, vist que el destinatari
últim dels serveis contractats és realment el Servei de Salut de les Illes Balears, s’hauria de
considerar que, clarament, és l’òrgan de contractació —i no, per tant, la concessionària— qui,
d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública, hauria de contractar l’empresa o
empreses que hagin de dur a terme aquests serveis.
En la clàusula quarta de la resolució de la selecció emesa per l’òrgan de contractació, de 19 de
novembre de 2014, s’indica que, si l’informe pendent d’emetre la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de les Illes Balears, en relació amb els contractes subscrits en virtut
de la clàusula 31.13 del PCAP del contracte de concessió d’obra pública, conclou que aquests
contractes no són privats o que s’han de tramitar seguint els principis de la contractació pública,
s’ha de resoldre el contracte subscrit per l’empresa concessionària i l’empresa seleccionada i
s’ha de licitar de nou, segons el que estipuli l’informe de la Junta. En el moment d’elaborar
aquest informe, no consta que s’hagi resolt el contracte entre la concessionària i l’empresa
seleccionada.
La consulta a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB, formulada per la
secretària de la Conselleria de Salut, en relació amb la interpretació de la clàusula 31.13 del
PCAP que regeix el contracte de concessió d’obra pública per construir, conservar i explotar el
nou complex assistencial de Can Misses (formalitzat el 15 de març de 2010), s’hauria d’haver
realitzat amb antelació suficient per poder disposar de l’informe de la Junta Consultiva abans
d’iniciar el procés de selecció de la campanya publicitària per divulgar el procés d’obertura del
nou hospital Can Misses. Aquest fet hauria evitat situacions com la descrita en el paràgraf
anterior.
Atès que la normativa de contractació pública no estableix la possibilitat que l’Administració
actuï com a intermediària entre dues empreses privades, ni regula procediments de
contractació en els quals l’Administració faci la selecció d’una empresa però, posteriorment, no
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sigui una de les parts de la relació jurídica, l’expedient núm. 8 no ha estat objecte de
fiscalització per part de l’SCIB.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte dels contractes ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l’informe
referent a la conveniència d’efectuar els contractes i la finalitat pública per satisfer, i també la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Sis dels vuit expedients revisats han estat objecte de tramitació ordinària, mentre que els
expedients núm. 1 i 2 s’han tramitat per urgència i consta en l’expedient degudament
documentat i motivat el caràcter d’urgència.
L’expedient núm. 1 s’ha tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb
l’article 170 e) del TRLCSP.
Els expedients núm. 2 i 6 s’han tramitat per procediment obert amb criteris múltiples.
Els expedients núm. 3 i 4 s’han tramitat per procediment negociat sense publicitat, per
exclusivitat tècnica (art. 172.a del TRLCSP).
L’expedient núm. 7 s’ha tramitat per procediment negociat sense publicitat, sense que consti
l’informe que justifica l’elecció d’aquest procediment, ni que s’han cursat les invitacions adients
(en un nombre no inferior a tres) de les ofertes rebudes, ni de les raons per acceptar-les o
rebutjar-les (178 del TRLCSP).51
L’expedient núm. 5 és la pròrroga d’un contracte adjudicat en exercicis anteriors, i l’expedient
núm. 8 s’ha tramitat com un procediment de selecció.
En l’expedient núm. 1 no hi ha constància de les negociacions mantingudes sobre les
condicions establertes en el plecs amb el licitador (art. 178 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1, 4 i 6 els PPT no inclouen el preu de cadascuna de les unitats en què
es descompon el pressupost (art. 68 b) de RGLCAP).
En l’expedient núm. 3 hi ha algunes incongruències en la documentació: d’una part, el PCAP
disposa que la tramitació és de caràcter urgent, tot i que no consta en l’expedient la declaració
d’urgència, ni tampoc prova que aquest s’hagi tramitat com a tal. D’altra banda, el PPT fa
referència que al termini de garantia serà de 24 mesos, quan aquesta clàusula que és objecte
de regulació al PCAP disposa que serà d’un any des de la finalització del servei. En el mateix
PPT no consta establert el preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el
pressupost, ni el nombre estimat de les unitats per subministrar (art. 68 RGLCAP).
En els expedients núm. 3 i 4 no queda suficientment justificada que la situació d’exclusivitat
tècnica per utilitzar el procediment negociat sense publicitat sigui objectiva, atès que es basa
en el fet que l’empresa posseeix tots els drets quant a la propietat intel·lectual i industrial, quan
aquesta situació d’exclusivitat ha estat creada pel mateix poder adjudicador.
En l’expedient núm. 3 el PPT fa referència expressa a unes marques comercials en l’apartat de
l’abast per a la gestió d’identitats (Oracle Identity Management) i en l’aparat de manteniment
preventiu del servei per monitorització de xarxes (Zabbix), quan l’article 117 del TRLCSP
disposa que «el PPT haurà de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors», i
51

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.A pesar d'això, no es considera justificada l’exclusivitat.
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afegeix que les especificacions tècniques no podran esmentar una fabricació o una
procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a una marca, a una patent
o a un tipus, a un origen o a una producció determinats amb la finalitat d’afavorir o descartar
certes empreses o certs productes.
En l’expedient núm. 3 no consta l’informe previ i preceptiu de la Comissió Superior
d’Informàtica respecte de l’objecte del contracte, tot i que hi ha una acta de la dita Comissió, de
22 de març de 2013, per la qual s’aprova el servei de manteniment (art. 4 del Decret 126/2010).
En l’expedient núm. 6 no consta el certificat de la documentació rebuda dels licitadors (art. 80.5
de RGLCAP), ni el registre d’entrada de les ofertes presentades, per la qual cosa no s’ha pogut
verificar el compliment del termini de presentació de la documentació per part dels licitadors
establert en l’art. 159.1 del TRLCSP. No obstant això, el termini límit de presentació de les
ofertes publicat en el BOIB i en el DOUE està dins el termini establert en l’article 159.1 del
TRLCSP.
L’expedient núm. 6 es tramita com un anticipat de despesa, d’acord amb la resolució de 25 de
novembre de 2014. No obstant això, no s’aprecia en els documents successius que formen part
de l’expedient de contractació ni en la resolució de l’adjudicació del contracte la utilització de la
diligència que figura en l’article 44.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost
En l’expedient núm. 6 no consta la constitució d’una garantia definitiva sobre el preu unitari en
concepte d’hores per absentisme o l’exoneració de tal obligació per part de l’òrgan de
contractació (art. 95 del TRLCSP). L’import de la garantia per constituir es fixarà segons el
pressupost base de licitació.
En l’expedient núm. 7 no consta l’ordre d’inici motivada per l’òrgan de contractació de la
necessitat i la idoneïtat de la contractació i de la manca de mitjans propis per executar l’objecte
del contracte (art. 22 i 109 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En tots els expedients, excepte en els expedients núm. 1 i 7, consten els informes justificatius
que els preus dels contractes són adequats als de mercat. En els expedients núm. 1 i 7 els
informes indiquen que s’adeqüen als preus del mercat i fan referència als preus dels contractes
actuals de serveis de transport sanitari d’avions i de neteja, respectivament, si bé no s’hi
detallen les dades que permeten justificar els preus d’aquests serveis ni la documentació que
fonamenti els càlculs per determinar el valor estimat d’aquests contractes (art. 87 i 88 del
TRLCSP).
En l’expedient núm. 7, tramitat com un expedient anticipat de despesa, no consta el certificat
d’existència de crèdit adequat i suficient o el document legal que el substitueixi (art. 109.3 del
TRLCSP), ni la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient (arts110.2 del
TRLCSP i 44.3 del Decret 75/2004, de 27 d’agost).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’adjudicació del contracte s’ha publicat en el DOUE, si bé no hi consta la
publicació en el perfil de contractant (art. 151.4 del TRLCSP). Tampoc hi consta la publicació
de la formalització del contracte en el perfil de contractant, el BOE i el DOUE (art. 154.2 del
TRLCSP).52

52

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat la documentació acreditativa de la publicació en el perfil de contractant de l’adjudicació i la
formalització del contracte.
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En els expedients núm. 2, 3, 5, 6 i 7 els anuncis de licitació i la formalització dels contractes
s’han publicat en el BOIB i en el perfil de contractant, respectivament, tot i que la publicitat que
consta en el perfil de contractant no conté totes les especificacions exigides en l’article 19 de la
Llei 4/2011, de la bona administració i el bon govern.
En l’expedient núm. 4 la formalització del contracte s’ha publicat en el BOIB i en el perfil de
contractant, si bé no hi consta la publicitat de la formalització del contracte en el BOE i el DOUE
ja que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada (art. 154.2 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 6 no consta la publicació de la formalització del contracte en el DOUE (art.
154.2 del TRLCSP). A més, la publicació de l’adjudicació en el BOE i en el perfil de contractant,
i la publicació de la licitació en el BOE, el BOIB i el perfil de contractant no inclou l’import del
preu unitari hora/neteja en concepte d’hores per absentisme.
En l’expedient núm. 6, l’apartat N del quadre de característiques del contracte del PCAP indica
que són a compte de l’empresa adjudicatària les despeses derivades de la publicació de la
licitació del contracte. En l’expedient no consta que el contractista hagi fet efectiva la despesa
de publicitat de la licitació, fixada en el PCAP en un import màxim de 1.000 euros.
En els expedients núm. 1, 4 i 6 no consta que els licitadors hagin rebut la notificació de
l’adjudicació del contracte.
En l’expedient núm. 6 no consta la publicació de la composició de la Mesa de Contractació en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació (art. 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de
maig).
En els expedients núm. 2 i 5, la comunicació de l’adjudicació al Registre de Contractes s’ha
efectuat fora de termini, mentre que en els expedients núm. 1 i 7 no consta la documentació
justificativa d’aquesta comunicació.
6. Selecció dels contractistes
De tots els 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 núm. 2 i 6, 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. 1 no hi ha constància de l’actualització de la classificació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa aportada per l’empresa adjudicatària (art. 70.2 del
TRLCSP).
En l’expedient núm. 4 no hi ha constància de l’actualització de la classificació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa aportada per l’empresa adjudicatària, relativa al
manteniment de la solvència econòmica i financera (art. 70.2 del TRLCSP), ni una declaració
responsable de l’empresa adjudicatària que acompanyi el certificat de classificació presentat en
la qual es manifesti que les dades de classificació no han experimentat cap variació (art. 146.3
del TRLCSP).
En l’expedient núm. 6 no consta la classificació de l’empresa adjudicatària per acreditar la
solvència econòmica financera i tècnica (PCAP i art. 65 del TRLCSP).
En aquest mateix expedient núm. 6 l’informe tècnic de valoració de les ofertes per criteris
avaluables mitjançant judicis de valor inclou regles de valoració no definides prèviament en el
PCAP (article 150 del TRLCSP). A més, només consta signat el full on es detallen les
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puntuacions atorgades a cada un dels licitadors i va quedar sense signar la part de l’informe on
es detallen les valoracions.
En tots els expedients consta la resolució d’adjudicació dels contractes dictada per l’òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
En tots els expedients consta la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, així com la documentació preceptiva per
formalitzar el contracte.
En els expedients núm. 1, 4 i 6 els contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries no
contenen una manifestació relativa al fet que les circumstàncies reflectides en el certificat del
Registre de Contractistes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa no han variat
(art. 146.3 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 2 la formalització del contracte s’efectua fora del termini dels quinze dies
hàbils següents a la notificació de l’adjudicació. (art. 140 del TRLCSP). D’altra banda, malgrat
que el PCAP estableix l’admissió de millores, aquestes no queden expressament recollides en
el document contractual.
En l’expedient núm. 3 hi ha una incongruència en el document de formalització del contracte,
que estableix un termini de garantia de 4 mesos, quan, d’acord amb el PCAP, aquest termini és
d’un any.
En l’expedient núm. 5 la resolució d’aprovació de la pròrroga no fa cap referència al contracte
primitiu, els termes en què estan vigents els plecs i totes les condicions que s’hi estipulen, ni
estableix, en general, cap detall del contracte.
En l’expedient núm. 6 el preu del contracte a tant alçat i el preu màxim hora/neteja en concepte
d’hores per absentisme que figuren en la clàusula tercera del contracte no es corresponen amb
el preu adjudicat, sinó amb el preu de licitació. A més, les anualitats i la partida pressupostària
que figuren en el contracte no inclouen l’import corresponent al preu hora/neteja en concepte
d’hores per absentisme, que ascendeix a un preu màxim de 119 milers d’euros.
En l’expedient núm. 7 la formalització del contracte s’efectua fora del termini dels quinze dies
hàbils següents a la notificació de l’adjudicació (art. 156.3 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 1 la vigència del contracte s’inicia l’1 de gener de 2014. En la
documentació examinada no consta que per al període de sis mesos, iniciat l’1 de juliol de 2013
i finalitzat el 31 de desembre de 2013, la despesa del servei del transport aeri sanitari de les
Illes Balears compleixi la normativa de contractació. La despesa total del període referit
ascendeix a 2.090 milers d’euros.
En els expedients núm. 2, 4 3, 5 i 7 no s’ha complert el termini de pagament fixat en l’article
216.4 del TRLCSP. En els expedients núm. 1 i 6 en la majoria de les factures no es compleix el
termini de pagament establert en l’article 216.4 del TRLCSP .
En l’expedient núm. 3 no consta en l’informe de seguiment periòdic del projecte que
l’adjudicatari ha de presentar de forma mensual (punt 9 del PPT).53

53

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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En l’expedient núm 6 no consta que l’empresa adjudicatària hagi justificat la facturació d’un
import de 70 milers d’euros addicionals per sobre de la neteja contractada, en concepte de
neteges puntuals.
En l’expedient núm. 7 les factures presentades com a documents justificatius de l’execució del
servei no contenen tots els requisits formals exigits. Els informes de conformitat exigits en la
clàusula R dels PCAP no duen data ni els ha signats el responsable del contracte. Aquest
informe de conformitat no consta pel qua fa a la factura 15276426.
c.

CONTRACTES MENORS

S’han examinat nou contractes menors, per un import conjunt de 276 milers d’euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. SERVEIS CENTRALS (EN MILERS D’EUROS)
DATA
EXER
OBJECTE DEL CONTRACTE
D’AUTORITZACIÓ
2013 Serveis de Consultoria tecnològica per a l’obertura del nou Hospital Can Misses
9/04/2013
2013 Servei accés online a Medline Completi, Cinahl Completi i Cochrane col.
31/05/2014
2014 Accés Online Bibliosalut Illes Balears Revistes Electr , Plat.Inform. OvidSP
01/05/2014
2013 Subministrament i instal·lació d’envà mòbil acústic, cortina i tancament zona secretària
26/09/2013
2013 Subministrament sistema electrocaogulació i motors pneumàtics per HUSE
27/11/2013
2013 Subministrament d’ Uniformitat per al SUAP
2013 Subministrament d’un comptador cel·lular automàtic per a la FSIB de HUSE
19/12/2013
2013 Subministrament llicència per mòdul gestió assajos clínics en la FSIB
17/12/2013
2013 Adquisició sistema Ràdio Enllaç per els Hospital de Can Mises i Formentera
17/06/2013

IMPORT
22
36
130
11
15
16
3
22
16

La disposició addicional novena del TRLCSP, relativa a les normes especials per a la
contractació de l’accés a bases de dades i subscripció a publicacions, autoritza la tramitació
d’aquests expedients d’acord amb la normativa que regeix per als contractes menors. El
contracte núm. 3 és un contracte privat, d’acord amb l’article 20 del TRLCSP, en què s’esdevé
aquesta circumstància.
A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
Durant l’exercici 2013, en els Serveis Centrals s’han detectat altres subministraments i serveis
amb els mateixos objectes i amb els mateixos creditors que en els expedients núm. 1, 5 i 8.
Atès que hi concorren simultàniament les circumstàncies següents: contractació independent
de diversos elements d’una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador des de sis
mesos entre els contractes i ultrapassant l’import previst en l’article 138.3 de la TRLCSP
(Instrucció 1/2010 de l’interventor general de la CAIB sobre fiscalització de documents
comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses
menors), es considera que el procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha
estat el correcte.
En l’expedient núm. 6 no consta l’aprovació de l’expedient i la factura corresponent (art. 111
del TRLCSP).
En els contractes núm. 1, 2, 3, 7 i 9 no s’ha complert el termini de pagament fixat en l’article
216.4 del TRLCSP.

140

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

D.

GERÈNCIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

a.

CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases ascendeix a un total
adjudicat de 9.344 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals i
complem.
7.004
75%

Sense
dades
1.562
17%

Contractes
Menors
778
8%

Expedientes per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
7.446
80%
Obres
123
1%

Subministr.
1.776
19%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i els expedients sense dades) han estat
els següents:
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Expedients per procediment.
Import d'adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
4.397
63%

Negociat
sense
publicitat
2.556
36%

Altres
51
1%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 5.122 milers
d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Impot adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
1.480
29%

Contractes
principals i
complem.
2.615
51%

Contractes
Menors
1.027
20%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
Serveis
d'euros)

1.698
33%
Gestió
serveis
públics
194
4%

Obres
139
3%

Subministr.
3.091
60%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Obert
2.143
82%

Negociat
sense
publicitat
472
18%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.
b.

CONTRACTES MENORS

S’han examinat quatre contractes menors, per un import conjunt de 109 milers d’euros, la
relació dels quals es presenta a continuació:
IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (EN MILERS
D’EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Demolició i reposició terrassa pal·liatius 3ª planta Hospital General
13/06/2013
47
2
2013
Servei seguretat en els CS Pere Garau, CS S’Escorxador i CS Son Pisà
27/09/2013
20
3
2013
Servei de seguretat als centres d’Atenció Primària . Pere Garau, S’Escoxador i Son Pisà
25/10/2013
20
4
2014
Manteniment equips climatització Sector Ponent, excepte HUSE, CS Esporles i SC Andratx
27/11/2014
22

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
Durant l’exercici 2013, en la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases s’han detectat
altres obres i serveis amb els mateixos objectes i amb els mateixos creditors que en els
expedients núm. 1, 2 i 3. S'hi aprecien indicis de fraccionament, atès que hi concorren
simultàniament les circumstàncies següents: contractació independent de diversos elements
d’una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre els
contractes i ultrapassant l’import previst en l’article 138.3 de la TRLCSP (Instrucció 1/2010 de
l’interventor general de la CAIB sobre la fiscalització de documents comptables de
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors). En
conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat el
correcte.
En l’expedient núm. 1 no consta el pressupost de l’obra (art. 138.2 del TRLCSP).54
En l’expedient núm. 1 no consta l’informe de supervisió, o el pronunciament exprés del
facultatiu competent, sobre la no-necessitat de projecte ni de l’informe de supervisió (Instrucció
1/2010 de l’interventor general de la CAIB sobre fiscalització de documents comptables de
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors).
54

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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En els expedients núm. 1 i 2 no consta una memòria justificativa que defineixi prèviament les
necessitats que s’han de satisfer (Instrucció 1/2010 de l’interventor general de la CAIB, sobre la
fiscalització de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament
de contractes i despeses menors).55
En els expedients núm. 1, 2, 3 i 4 no consta la publicació de la informació exigida en l’article 19
de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes Balears.56
En els expedients núm. 2 i 3 no consta, de forma expressa, que s’ha verificat la realització de
la prestació inclosa a la factura (Instrucció 1/2010 de l’interventor general de la CAIB sobre
fiscalització de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament
de contractes i despeses menors).
En els expedients núm. 1 i 3 el pagament no s’ha realitzat en el termini fixat en l’article 216.4
del TRLCSP. Mentre que en l’expedient núm. 4 només una factura no ha complert el termini
fixat en el dit l’article 216.4 del TRLCSP.

E.

GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA

a.

CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ascendeix a un total
adjudicat de 4.170 milers d’euros, amb el detall següent:

Expedientes per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
1.284
31%
Contractes
principals i
complem.
2.327
56%

Contractes
Menors
558
13%

55

Documentació aportada en la fase de les al·legacions

56

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat la documentació relativa als expedients núm. 2, 3 i 4.
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Gestió
d'euros)
serveis
públics
1.149
28%
Contractes
administr.
especials
93
2%

Serveis
1.803
43%

Subministr.
1.083
26%

Obres
42
1%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:

Negociat
sense
publicitat
1.031
44%

Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Altres
720
31%

Obert
576
25%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 4.034 milers
d’euros, amb el detall següent:
Expedientes per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Pròrrogues
1.225
30%

Contractes
principals
2.174
54%

Contractes
Menors
635
16%
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Gestió
serveis
públics
613
15%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
2.560
63%

Altres
56
2%
Obres
92
2%
Subministr
713
18%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
966
45%

Altres
356
16%

Obert
852
39%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
b.

CONTRACTES MENORS

S’han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 4 milers d’euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA (EN
MILERS D’EUROS)
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2014
Frigorífics Mediació
25/03/2014
1
2
2014
Manteniment de vehicles
21/04/2014
3

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 2 no consta, de forma expressa, que s’ha verificat la realització de la
prestació inclosa en les factures (Instrucció 1/2010 de l’interventor general de la CAIB, sobre la
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fiscalització de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament
de contractes i despeses menors).57
En els expedients núm. 1 i 2 el pagament no s’ha realitzat en el termini fixat en l’article 216.4
del TRLCSP.

F.

GERÈNCIA HOSPITAL DE MANACOR

a.

CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per la Gerència de l’Hospital de Manacor ascendeix a un total adjudicat de 1.480
milers d’euros, amb el detall següent:
Expedientes per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
menors
297
20%

Pròrrogues
888
60%

Contractes
principals i
complement
295
20%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
1.225
83%
Obres
22
1%

Subministr
233
16%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:

57

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat una acta de recepció i conformitat, i s'hi ha inclòs la totalitat de les factures meritades del
contracte.
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Obert
109
37%

Altres
186
63%

Pel que fa a l’exercici 2014, no s’ha tramès a l’SCIB informació relativa als contractes
formalitzats per la Gerència de l’Hospital de Manacor durant aquest període.
Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Gerència de l’Hospital de Manacor.
b.

CONTRACTES MENORS

S’ha examinat un contracte menor, per un import de 5 milers d’euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
IBSALUT 2013 I 2014. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. GERÈNCIA HOSPITAL DE MANACOR (EN MILERS D’EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Anàlisi d’aigua servei hemodiàlisi i consum humà
15/12/2012

5

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 1 no consta una memòria justificativa que defineixi prèviament les
necessitats que s’han de satisfer (Instrucció 1/2010 de l’interventor general de la CAIB sobre
fiscalització de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament
de contractes i despeses menors).
En l’expedient núm. 1 consta un total de tretze factures, de les quals només tres s’han pagat
en el termini fixat en l’article 216.4 del TRLCSP.

G.

GERÈNCIA 061

a.

CONTRACTACIÓ

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per la Gerència del 061 ascendeix a un total adjudicat de 301 milers d’euros, amb
el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
Contractes
menors
213
71%

principals i
complement
57
19%
Pròrrogues
22
7%
Sense
dades
10
3%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Serveis
240
80%

Contractes
administr.
especials
1
0%

Subministr.
60
20%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors, les pròrrogues i els expedients sense
dades) han estat els següents:

Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Negociat
sense
publicitat
57
100%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 91 milers d’euros,
amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
22
24%

Contractes
principals i
complement
35
38%

Contractes
menors
34
38%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Serveis
91
100%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Negociat
sense
publicitat
35
100%

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a la Gerència del 061.
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b.

CONTRACTES MENORS

S’han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 37 milers d’euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
IBSALUT 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERENCIA 061 (EN MILERS D’EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
1
2013
Contracte Vending 3 Màquines Begudes/menjades
06/03/2013
2
2013
Missatgeria i paqueteria entre unitats del 061 Balears
14/01/2013
3
2013
Servei Bugaderia bases Mallorca
17/01/2013
(*) Contracte generador d’ingressos

IMPORT
1(*)
19
17

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
L’expedient núm. 1, malgrat s’ha tramès a l’SCIB com un contracte menor, s’ha tramitat com un
administratiu especial per explotar 3 màquines expenedores de begudes i sòlids, en les
instal·lacions de la Gerència del 061.
En l’expedient núm. 1 consta la resolució d’inici i la resolució d’adjudicació del contracte
especial, però no consta ni la justificació de l’import del cànon, ni la formalització del contracte
corresponent, ni la publicació en el perfil de contractant, ni la comprovació de la solvència i la
capacitat de l’adjudicatari, ni el plec tècnic i el plec administratiu. Tampoc hi consta que s’hagi
fixat el termini de duració de la prestació, ni quines són les obligacions de l’adjudicatari.
En el mateix expedient núm. 1 no queda justificat l’import del cànon, fixat en 900 euros, i no es
detalla si l’IVA està inclòs o no en aquest import. Tampoc hi consta el valor estimat del
contracte, que es correspondria amb el valor total del negoci objecte d’explotació per la duració
màxima, incloent-hi les aportacions que pugui fer l’Administració contractant en forma
d’assumpció de despeses de funcionament.
En els expedients núm. 2 i 3 l’adjudicació no consta publicada en el perfil de contractant (art.
19 de la Llei 4/2011, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears).
En l’expedient núm. 2 no consta la factura abonada del mes de setembre, ni el document
comptable corresponent al pagament.
En els expedients núm. 2 i 3 no s’ha complert el termini de pagament fixat en l’article 216.4 del
TRLCSP.
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3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Durant l’exercici 2013, i d’acord amb la informació tramesa a l’SCIB, l’import dels contractes
formalitzats per l’Agència Tributària de les Illes Balears (Secció 50) ascendeix a un total de 167
milers d’euros, amb el detall següent:

Menors
67
40%

Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
100
60%

Expedients per objecte.
Import adjudicat 2013 (en milers
d'euros)
Subministr.
139
83%
Serveis
28
17%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
100
100%
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Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes formalitzats és de 303 milers d’euros,
amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
164
54%

Modificats
7
2%

Menors
131
44%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
81
27%

Serveis
215
71%

Obres
6
2%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els menors i els modificats) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
27
16%

Obert
138
84%

Els imports dels contractes formalitzats de l’ATIB són amb l’IVA inclòs.
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B.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, les incidències més
significatives de la fiscalització dels expedients revisats de l’Agència Tributària de les Illes
Balears són les següents:
En l’expedient núm. 1 la factura es paga fora del termini establert en l’article 216.4 del
TRLCSP.

C.

EXPEDIENTS FISCALITZATS

a. CONTRACTACIÓ

Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2013 i 2014 correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears.
b. CONTRACTES MENORS

S’han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 34 milers d’euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (MILERS D’EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
1
2013
Cartutxos Tòner per a les impressores de l’ATIB
06/11/2013
12
2
2014
Publicitat Renda àgil 2014
05/05/2014
22

A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:
En l’expedient núm. 2 no es compleixen tots els procediments de coordinació i control de
l’actuació administrativa en matèria de comunicació i publicitat del Govern de les Illes Balears,
d’acord amb la Instrucció 1/2013 del director del Gabinet de la Presidència. En concret, no hi
consta la sol·licitud formal a l’òrgan competent d’autorització en matèria comunicació i publicitat
del Govern, mitjançant l’adient formulari d’autorització de campanya; tampoc hi consta l’informe
favorable d’aquest òrgan sobre la proposta publicitària, que és preceptiu per poder continuar la
tramitació de l’expedient, i, a més, un cop adjudicat el contracte, l’ATIB no ha tramès a l’òrgan
competent el formulari d’autorització de difusió.58
En l’expedient núm. 2 la prestació del servei s’inicia abans de la data d’adjudicació del
contracte i de la data de notificació a l’adjudicatari.
En l’expedient núm. 1 la factura del contracte és l’únic document contractual que consta en
l’expedient i no inclou la data d’aprovació ni la data de conformitat a la realització de la
prestació. Tampoc hi consta la identificació de la persona que signa la factura.
En l’expedient núm. 2 no consta la conformitat de la factura ni la verificació de la realització de
la prestació contractual (Instrucció 1/2010 de la Intervenció General de la CAIB).
En l’expedient núm. 1 el document OP de reconeixement de l’obligació no inclou la data
d’aprovació ni la identificació de la persona que la signa.
En l’expedient núm. 2 la imputació pressupostària de la despesa de l’art. 64 no és l’adequada.
Atès que és una despesa que es realitza en cada exercici, hauria de ser considerada despesa

58

En la fase de les al·legacions, l’ATIB manifesta que va seguir el procediment indicat per la Direcció General de Comunicació.
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corrent (Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 30 juliol de 2003). L’Informe
120/2016, del Compte General de la CAIB corresponent a l’exercici 2014, inclou en l’Opinió de
l’ATIB una excepció amb efecte pressupostari, en el sentit següent: «L’ATIB ha registrat en
l’art. 64 les despeses corresponents a la campanya Renda Àgil i a la publicitat d’aquesta
campanya i altres despeses, per import total de 105 milers d’euros... Atès que és una despesa
que es realitza cada exercici, hauria de ser considerada com a despesa corrent.»
En l’expedient núm. 1 la factura es paga fora del termini establert en l’article 216.4 del
TRLCSP.
En els expedients núm. 1 i 2 no consta la publicació de la informació exigida en l’article 19 de
la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes Balears.
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4. ENTITATS DEPENDENTS DE LA CAIB
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Pel que fa a la contractació de les entitats dependents de la (entitats en què la CAIB té una
participació superior o igual al 50% o apareixen com a entitats dependents en el Compte
General de la CAIB), la informació tramesa corresponent als exercicis 2013 i 2014 pateix
algunes limitacions per la manca d’homogeneïtat i per no haver estat retuda en el termini fixat
per la Sindicatura de Comptes a fi d’elaborar aquest Informe. De fet, cal destacar que en el
moment de seleccionar la mostra de contractes per fiscalitzar (agost de 2015), moltes entitats
dependents no havien retut la informació corresponent a l’exercici 2014.
Les dades trameses per les entitats dependents són sense IVA, per la qual cosa les dades dels
gràfics que s’exposen a continuació són amb l’IVA exclòs. Ara bé, en els quadres d’expedients
examinats de cada una de les entitats objecte de fiscalització s’ha inclòs l’IVA, per determinar
l’import total de la despesa fiscalitzada.
Així, en l’exercici 2013, l’import dels contractes formalitzats per les entitats dependents de la
CAIB ascendeix a un total de 99.890 milers d’euros, que es distribueix, per tipologia d’entitat,
de la manera següent:
Contractació entitats dependents
Import adjudicat el 2013 (en milers d'euros)
Total: 99.890
Societats
mercantils
3.558
3%
Fundacions
5.699
6%
Consorcis
5.571
6%

Entitats
públiques
empresarials
85.062
85%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import dels contractes formalitzats és de 57.273 milers d’euros,
distribuïts per tipologia d’entitat de la manera següent:
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Contractació entitats dependents
Import adjudicat el 2014 (en milers d'euros)
Total: 57.273
Entitats
Consorcis
18.730
33%

públiques
empresarials
20.683
36%

Fundacions
7.432
13%

Societats
mercantils
10.428
18%

Les entitats fiscalitzades han estat les següents: Multimèdia de les Illes Balears, SA (MIBSA),
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), Televisió de les Illes Balears, SAU
(TVIB), Ràdio de les Illes Balears, SAU, (RIB), Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, Agència
de Turisme de les Illes Balears (ATB), Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA), Institut Balear de la Natura (IBANAT), Consorci de Transport de Mallorca (CTM),
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT),
Fundació Teatre Principal d’Inca, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció a
l’Autonomia Personal, Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón Llull (FISIB)
i Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

B.

INCIDÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Atesos l’abast i les limitacions, definits en l’apartat I.4 i I.6 de l’Informe, les incidències més
significatives de la fiscalització dels expedients revisats de les entitats dependents de la CAIB
són les següents:
1. En l’expedient núm. 1 de MIBSA, tot i que hi ha elements per considerar que el
contracte s’executa per preus unitaris, hi ha una contradicció entre l’apartat A.1 del
quadre de característiques del contracte del PCAP (preu a tant alçat) i l’Annex III (preus
unitaris). D'altra banda, no hi consta la motivació de l’adjudicació del contracte pel preu
de licitació (12.000 milers d’euros, IVA inclòs), i no per l’import de l’oferta econòmica
presentada per l’únic licitador (8.672 milers d’euros, IVA inclòs) (art. 33 del TRLCSP i art.
63 L30/92).59
2. En l’expedient núm. 1 de l’ATB, en els núm. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 de l’ABAQUA, en
els núm. 1 i 2 del CTM, en el núm. 1 de la FBIT, en el núm. 1 de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal, en el núm. 1 de la
FISIB i en els núm. 1 i 2 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
consten els informes per justificar que els preus dels contractes són adequats als de
mercat, tot i que no s’hi detallen les dades que permeten fonamentar la dita justificació
(art. 87 del TRLCSP).

59

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. L’entitat ha aportat un informe de la Direcció General de l’Advocacia, de 25
d’agost de 2016, on es posa de manifest que, si bé és cert que en l’apartat A.1 del quadre de característiques del contracte s’indica el preu a
tant alçat, tant l’Annex III del mateix plec com la facturació ja efectuada pareixen contradir aquesta especificació i fan referència a preus
unitaris. El mateix informe assenyala que, amb independència de l’anterior, el preu d’adjudicació s’hauria d’ajustar a l’import total indicat en
l’oferta econòmica, atès que si passa altrament podria incórrer en causa d’anul·labilitat.
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3. En l’expedient núm. 1 de la FISIB consten tres invitacions a persones físiques per
participar en un procediment negociat, tot i que no hi ha constància que efectivament
s’hagi dut a terme un procés de negociació, per la qual cosa s’incompleix l’element
diferenciador que caracteritza aquest tipus de procediment (art. 178 del TRLCSP).
4. En l’expedient núm. 1 de la FISIB l’execució del contracte s’inicia abans de la seva
signatura. A més, l’import total de les factures emeses ascendeix a 27 milers d’euros,
quan l’import adjudicat és de 21 milers d’euros.
5. En l’expedient núm. 1 de l’ATB, en el núm. 1 del CTM i en el núm. 1 de la Fundació
Teatre Principal d’Inca, l’informe tècnic de valoració de les ofertes conté criteris de
valoració no definits prèviament en els PCAP (art. 150.2 del TRLCSP).
6. En l’expedient núm. 1 de la FBIT, en l’informe tècnic de valoració de les ofertes no es
fonamenten les valoracions assolides d’acord amb un mètode. A més, en el PCAP no es
defineixen amb exactitud els mètodes de valoració dels criteris no avaluables mitjançant
fórmules (article 150.2 del TRLCSP).
7. En l’expedient núm. 1 de l’IBANAT la fórmula relativa al preu dóna la puntuació més alta
a l’oferta amb el cànon més alt i, la resta, la puntua de manera proporcional respecte a
l’oferta més bona. Així, si una empresa proposa l’import mínim del pressupost, obté 15
punts d’entrada, perquè amb la fórmula proposada no es poden obtenir zero punts. Per
tant, la valoració del preu està desvirtuada (art. 150 del TRLCSP).
8. En l’expedient núm. 1 de l’IBANAT el valor estimat del contracte, per un total de 60
milers d’euros, s’ha calculat sobre la base del cànon per percebre per l’IBANAT durant la
vigència del contracte (4 anys), quan hauria d’esser l’estimació dels ingressos que rebrà
el contractista i els costs que assumeix l’administració. D’acord amb l’estudi econòmic
que consta en l’expedient, el valor estimat del contracte seria de 1.660 milers d’euros
(suposant que les tarifes indicades no duen IVA, aspecte que no s’especifica ni en
l’informe ni en els PCAP). Atès l’anterior, el contracte s’hauria d’haver considerat
SARHA.
9. En l’expedient núm. 1 de l’IBANAT, per aplicació de la sentència del TS, consta un
procediment no previst en el PCAP, per compensar econòmicament l’adjudicatari per la
no-explotació de 50 boies. Atès que la variació en 50 boies i la variació del cànon són
condicions essencials de la licitació, no es compleixen els requisits establerts en l’article
107 del TRLCSP, per la qual cosa s’hauria d’haver resolt el contracte i fer una nova
licitació (clàusula 32 PCAP i art. 105 i 223 g) del TRLCSP).
10. Les Instruccions Internes de Contractació de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears no estan publicades en el perfil de contractant, integrat en la Plataforma de
Contractació de la CAIB (art. 4, punt 3 del Decret 51/2012, de regulació de la Plataforma
de Contractació i dels perfils de contractant de la CAIB), tot i que consten publicades en
la seva pàgina web, sense cap referència a la data d’aprovació ni a la de les successives
modificacions, per la qual cosa no és possible conèixer el moment d’inici de la seva
difusió pública (art. 53 del TRLCSP).
11. En alguns dels expedients examinats, el termini de pagament de les factures supera el
que fixa la normativa vigent (art. 4 de la Llei 3/2004 i disposició transitòria segona de la
Llei 15/2010, pels quals s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials).
Amb independència de les incidències més significatives exposades en aquest punt, en els
següents apartats es descriu el detall dels resultats i de les incidències detectades en la
fiscalització que ha dut a terme la Sindicatura de Comptes.
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C.

MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA (MIBSA)

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes formalitzats per Multimèdia de les Illes Balears, S.A (MIBSA) ascendeix a un total de
932 milers d’euros, el detall dels quals és el següent:
Expedients per concepte
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
5
1%

Contractes
principals i
complemen
t
927
99%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr.
284
30%
Serveis
649
70%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Obert
765
83%

Negociat
sense
publicitat
106
11%

Adhesió
marc CAIB
56
6%
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En l’exercici 2014, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes formalitzats per MIBSA ascendeix a un total de 10.428 milers d’euros, amb el detall
següent:
Expedients per concepte
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Contractes
principals i
complem.
10.399
100%

Pròrrogues
29
0%

Expedients per objecte.
Import adjudicat 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
9.971
96%

Subministr
223
2%
Obres
234
2%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
publicitat
77
1%

Obert
10.314
99%

Contract.
centralitz.
8
0%
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b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 12.000 milers
d’euros. El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:60
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA (MILERS D’EUROS)
NÚM. EXERCICI
1

2014

OBJECTE
Servei televisió zona 2: servei de
transport i difusió de televisió

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
ADJUDICAT
LICITACIÓ
12.000

% BAIXA

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

-

ordinària

Obert criteris
múltiples

1,2,3,4,5,6 i 8

12.000

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
Multimèdia de les Illes Balears, SA, és una societat mercantil pública, sotmesa al règim jurídic
de la Llei 7/2010, del sector públic instrumental de la CAIB, que té la consideració de poder
adjudicador als efectes de l’àmbit d’aplicació subjectiva del TRLCSP. Els contractes subscrits
per MIBSA tenen la consideració de contractes privats. Quant a la seva preparació i
adjudicació, es regeixen pel TRLCSP i, quant als seus efectes i extinció, es regeixen pel dret
privat (art. 20 del TRLCSP).
En l’article 3 bis dels estatuts de MIBSA, se n’estableix el caràcter de mitjà propi instrumental
de l’Administració de la CAIB.
Segons la informació facilitada per la societat, les instruccions internes de contractació varen
ser aprovades el 2 de febrer de 2009 pel conseller delegat del Consell d’Administració i
modificades posteriorment, el 13 de gener de 2010. D’acord amb aquestes instruccions, el
Consell d’Administració és l’òrgan competent per adjudicar els contractes. Cal esmentar que les
dites instruccions no foren informades jurídicament i no es varen adaptar al TRLCSP.
Actualment, en el perfil de contractant de l’entitat consten publicades unes noves instruccions
de contractació, l’entrada en vigor de les quals es l’1 de gener de 2015. Cal esmentar, no
obstant això, que, d’acord amb l’article 191.b) del TRLCSP, s’exclou l’aplicació de les
instruccions internes de contractació als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Mitjançant la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 5 de juny de 2014,
s’aproven l’expedient, la despesa i els plecs que han de regir l’encàrrec de gestió a MIBSA per
a l’extensió de la TDT a les zones menys urbanitzades, a partir del 19 d’agost de 2014, amb
tecnologia neutra. També s’ordena a MIBSA l’inici de l’execució de les tasques i les actuacions
previstes en el PPT, sota la direcció i el control de la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic (DGIDT). En el PPT s’esmenta que la DGIDT està
infradimensionada per a dur a terme les tasques indicades i que MIBSA és 100 % de capital
públic.

60

Quadre modificat d’ofici per l’SCIB.
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A més, en el punt 3 del PPT s’indica que la manera de prestar el servei «serà mitjançant una
licitació que MIBSA estarà obligada a realitzar», d’acord amb la Llei de contractes del sector
públic. La despesa màxima serà de 12.000 milers d’euros, incloent-hi l’IVA, a deu anys, amb
data d’inici el 19 d’agost de 2014. D’acord amb la clàusula 6 del PPT, aquesta quantia
correspon a un import aproximat de 1.200 milers d’euros per any, o de 100 milers d’euros
mensuals, incloent-hi l’IVA.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient núm. 1 consta l’informe justificatiu, de 28 de maig de 2014, de la necessitat de
dur a terme un nou contracte de serveis de transport i difusió de televisió en finalitzar la
vigència de l’anterior, i de la necessitat de l’extensió del servei, tant pel que fa a la cobertura
com a la tecnologia, que ha de ser neutra, per exigència de la Comissió Europea. Aquest
informe és anterior a la data de la Resolució de l’encomana de gestió (5 de juny de 2014).
En la memòria de l’expedient de despesa pluriennal, de 5 de juny de 2014, MIBSA fa referència
a l’encàrrec de gestió per justificar la licitació d’un contracte a deu anys de serveis de transport i
difusió de televisió, i s’esmenta que les anualitats seran finançades totalment per l’encàrrec de
gestió, sense que es faci constar la manca de mitjans propis per a dur a terme l’objecte de
l’encàrrec (art. 22 i 109 del TRLCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient núm. 1 ha estat objecte de tramitació ordinària mitjançant procediment obert i amb
criteris d’adjudicació múltiples, on el criteri preu pondera el 80 %. MIBSA considera que
l’objecte del contracte és una de les excepcions previstes en l’article 13.2, lletra e), del TRLCSP
i, per tant, no està subjecte a regulació harmonitzada. Això no obstant, tal com està definit
l’objecte del contracte i, atesa la codificació CPV del PCAP, s’entén que està inclòs en la
«categoria 5 de l’Annex II» del TRLCSP, per la qual cosa, i d’acord amb article 16.b) del
TRLCSP, el contracte està subjecte a regulació harmonitzada.61
En l’expedient consta l’informe favorable de despeses pluriennals, emès per la Direcció
General de Pressupostos i Finançament (DGPF) el 16 de juny de 2014, que s’ha de requerir
quan el volum acumulat de compromisos de despesa pluriennal supera el 15 % de la quantia
total de l’estat de despeses i dotacions de l’exercici (art. 9 Llei 7/2010 del sector públic
instrumental). Tanmateix, la DGPF fa l’observació que no pot valorar la raonabilitat dels imports
de licitació i que MIBSA hauria d’analitzar tant la possibilitat d’un ajust a la baixa com la de
licitar per un període de temps no tan llarg.
En la sessió del Consell de Govern de 20 de juny de 2014, s’acorda atorgar l’autorització prèvia
a MIBSA per iniciar l’expedient de despesa pluriennal, per l’import i les anualitats proposades
per la societat. En l’expedient núm. 1 no consta que s’hagi atorgat l’autorització excepcional i
singular per superar els límits de l’article 303.1 del TRLCSP i de l’article 20 del Decret 75/2004,
de desplegament de determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts
generals de la CAIB (art. 50 de la Llei 7/2010).

61

En la fase de les al·legacions, l’entitat manifesta que, sobre la base de l’article 13.2 del TRLCSP, el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada; però el Tribunal Suprem ha considerat aquest article aplicable als contractes d’extensió de cobertura TDT a altres comunitat
autònomes. D'altra banda, l’informe de la Direcció General de l’Advocacia, aportat en la fase de les al·legacion, estima que el contracte és
SARHA.
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El 3 de juliol de 2014, el Consell d’Administració de la societat acorda l’inici, l’aprovació i els
plecs que han de regir la contractació de l’expedient núm. 1. No obstant això, no consta
l’informe dels serveis jurídics sobre el PCAP, previ a la seva aprovació (art. 3 del RD 1098/2001
RGLCAP). A més, en el dit PCAP s’assignen prerrogatives a l’òrgan de contractació sobre la
interpretació, la resolució de dubtes, la modificació i la resolució del contracte que no li
corresponen, atès que la societat és un poder adjudicador i no una administració pública (art.
20 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 consta un informe, de 8 de juliol de 2014, sobre la neutralitat tecnològica
del PPT per a la prestació de serveis de transport i difusió de televisió en la Zona 2, posterior a
la data d’aprovació dels plecs per part del Consell d’Administració.
En la sessió del Consell d’Administració de 24 de juliol de 2014 es posa de manifest que
«l’expedient de contractació 6/2014 constitueix un incompliment de la decisió europea i potser
de les normes comunitàries de contractació pública, per lo que MIBSA hauria d’estudiar i
analitzar l’expedient de contractació licitat en relació a dits possibles incompliments». Tot i així,
en la mateixa sessió s’acorda publicar en el DOUE l’anunci de licitació del contracte de serveis
de transport i difusió de televisió i el nomenament de la Mesa de Contractació, sense que consti
cap informe del centre gestor que acrediti el compliment dels preceptes que marca la Directiva
Europea.
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1, el preu de licitació inclòs en el PCAP és un preu a tant alçat, per un
import total de 12.000 milers d’euros, que coincideix amb el valor estimat. Hi consta l’informe
relatiu al fet que el preu de licitació s’ajusta al preu de mercat, sense que consti cap dada
específica que sustenti aquesta afirmació (art. 87.1 del TRLCSP). Tampoc consta en
l’expedient la justificació del valor estimat del contracte en els termes establerts en l’article 88
del TRLCSP.62
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’anunci de licitació s’ha publicat en el DOUE, el BOIB i el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. D’acord amb l’article 142 del TRLCSP, la tramesa de
l’anunci al DOUE ha de precedir qualsevol altra publicitat, tot i que en l’expedient consta que
les publicacions al BOIB i al perfil de contractant són anteriors a la data d’enviament al DOUE.63
En l’expedient núm. 1 consta la publicació de l’adjudicació tant en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació com en el DOUE, però no consta a cap dels dos mitjans la publicació de
la formalització del contracte (art.154.2 del TRLCSP). Tampoc consta la publicació en el perfil
de contractant de tota la informació exigida en l’article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de
bona administració i bon govern de les Illes Balears.
En l’expedient núm. 1 la remissió de la formalització del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació de la CAIB s’ha efectuat dintre del termini 30 dies hàbils des de la formalització
del contracte (art. 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, modificat per Decret 48/2012, de 8 de
juny).

62

L’entitat al·lega que en l’expedient consta l’informe del responsable econòmic de l’entitat de 9 de juny de 2014, en el qual s’indica que el preu
del contracte s’ha fixat d’acord amb l’establert en l’encàrrec de gestió a MIBSAU (que és l’origen del contracte objecte de fiscalització), i que la
Intervenció General de la CAIB ha fiscalitzat el dit encàrrec de conformitat. En el PCAP, no hi consta cap referència en aquest sentit.
63

En la fase de les al·legacions, l’entitat manifesta que, atès que es va considerar que el contracte no era SARHA, no esqueia la publicitat en
els termes indicats.
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6. Selecció dels contractistes
En l’expedient núm. 1 consten les actes preceptives de la Mesa de Contractació, en les quals
es comproven els requisits que han de complir els licitadors per admetre’ls i se sol·liciten els
informes tècnics sobre les propostes tècniques i econòmiques escaients per avaluar els criteris
d’adjudicació. En aquest expedient consta un únic licitador i oferta, datada el 19 de setembre
de 2014, qui manifesta el compromís de dur a terme el contracte «pels imports totals de l’estudi
d’impacte econòmic a deu anys», és a dir, 8.672 milers d’euros, incloent-hi l’IVA.
En l’expedient núm. 1 consta que, el 20 d’octubre de 2014, la Mesa de Contractació fa la
proposta a l’òrgan de contractació, d’adjudicació del contracte a l’únic licitador per un import de
12.000 milers d’euros (IVA inclòs), corroborada pel director gerent i traslladada al Consell
d’Administració el 24 d’octubre de 2014, el qual, en la sessió del mateix 24 d’octubre, «aprova
la proposta d’adjudicació de l’expedient 6/2014» i acorda adjudicar el contracte per un import
de 12.000 milers d’euros, incloent-hi l’IVA. No consta la motivació de l’adjudicació del contracte
pel preu de licitació (12.000 milers d’euros, IVA inclòs) i no per l’import de l’oferta econòmica
presentada per l’únic licitador (8.672 milers d’euros, IVA inclòs) (art. 33 del TRLCSP i art. 63
L30/92).64
Com a fets posteriors, cal assenyalar el que, el 13 de maig de 2016, els serveis jurídics de la
Secretaria General de Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme han emès
un informe on es fa constar que «la contractació del “Servei de transport i difusió de televisió”
podria trobar-se sotmesa al pressupost de nul·litat de ple dret» i conclou que l’òrgan competent
ha d’iniciar el procediment de revisió d’ofici.
Posteriorment, el 27 de maig de 2016, els serveis jurídics de Multimèdia de les Illes Balears,
SA, emeten un informe on, entre altres qüestions, justifiquen l’adjudicació correcta del contracte
pel preu de licitació.
7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i la
constitució de la garantía definitiva establerta en els PCAP. La formalització del contracte
s’efectua el 5 de novembre de 2014, en el termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la
notificació de l’adjudicació (arts. 156. 3 i 28.3 del TRLCP).
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 1 les factures emeses pel contractista estan conformades pel cap del
servei promotor de la contractació i del gerent. Això no obstant, a partir d’octubre de 2015 no hi
consta la data de la conformitat del gerent.
En l’expedient núm. 1, en algunes factures el termini de pagament supera el fixat per la
normativa vigent (art. 4 de la Llei 3/2004 i disposició transitòria segona de la Llei 15/2010, pels
quals s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials).

64

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. L’entitat ha aportat un informe de la Direcció General de l’Advocacia, de 25
d’agost de 2016, on es posa de manifest que, si bé és cert que en l’apartat A.1 del quadre de característiques del contractes s’indica el preu a
tant alçat, tant l’Annex III del mateix plec com la facturació ja efectuada pareixen contradir aquesta especificació i fan referència a preus
unitaris. El mateix informe assenyala que, amb independència de l’anterior, el preu d’adjudicació s’hauria d’ajustar a l’import total indicat en
l’oferta econòmica, atès que si passa altrament podria incórrer en causa d’anul·labilitat.
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D.

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB),
TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, SAU (TVIB) I RÀDIO DE LES ILLES
BALEARS, SAU (RIB)

a. CONTRACTACIÓ

Per Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014 (BOIB núm. 77, de 7 de juny),
s’autoritza l’extinció dels ens Televisió de les Illes Balears, SA (TVIB, SA), i Ràdio de les Illes
Balears, SA (RIB, SA), mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, a favor
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB). La cessió global es formalitza
mitjançant sengles escriptures públiques de 5 de desembre de 2014, amb efectes de dia 1 de
gener de 2014.
Per elaborar aquest Informe, la població corresponent a l’exercici 2013 i a l’exercici 2014
engloba els contractes formalitzats per les tres entitats. Així, durant l’exercici 2013, i segons les
dades que les entitats han tramès, els contractes del Grup IB3 tenen un import adjudicat total
de 8.608 milers d’euros. No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe
125/2016 de l’SCIB sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les
entitats dependents de la CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’ha detectat un contracte
formalitzat no comunicat a l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 273
milers d’euros, que s’ha inclòs, a l’efecte d’aquest Informe, en la població total de contractes
formalitzats l’any 2013.
Així, el detall dels contractes que ha formalitzat el Grup IB3 al 2013 és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
4.070
46%

Pròrrogues
4.801
54%

Modificats
11
0%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Altres
2.164
24%

Subministr.
764
9%

Serveis
5.953
67%
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Els procediments d’adjudicació dels contractes (exclosos els modificats i les pròrrogues) han
estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers d'euros)
Adhesió
marc CAIB
491
12%

Adjudicació
directa
2.074
51%

Obert
1.076
27%
Negociat
sense
publicitat
48
1%

Contract.
centralizada
380
9%

Pel que fa a l’exercici 2014, l’import total dels contractes que ha formalitzat el Grup IB3 és
de14.138 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Pròrrogues
2.764
20%
Modificats
60
0%

Contractes
principals
11.314
80%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr.
Altres
67
0%

9.040
64%

Serveis
5.031
36%

Els procediments d’adjudicació (exclosos els modificats i les pròrrogues) han estat els
següents:
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Expedients per procediment
Import adjudicat el 2014 (en milers d'euros)
Obert
3.320
29%
Negociat
sense
publicitat
213
2%

Adjudicació
directa
7.582
67%

Contract.
centralitz.
199
2%

S’ha constatat que en la informació tramesa a l’SCIB corresponent als exercicis 2013 i 2014
s’ha inclòs un expedient de contractació relatiu al servei portador de la distribució i la difusió
dels senyals de televisió i ràdio autonòmiques a les Illes Balears, per un import adjudicat de
5.387 milers d’euros, quan en realitat aquest contracte es va signar el 4 d’agost de 2004 i
l’SCIB el va fiscalitzar en l’Informe 14/2006, del Compte general de la CAIB corresponent a
l’exercici 2005.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un total de nou expedients de contractació que, conjuntament, suposen un
import total adjudicat de 2.973 milers d’euros. El tipus de tramitació i el procediment
d’adjudicació dels contractes, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
NÚM
.
ANY

1

2014

2

2014

3

2014

4

2014

5

2014

6

2014

7
8

2014
2013

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. GRUP IB3 (EN MILERS D’EUROS)
ÒRGAN
DE
PRESSUPOS
%
CONTRAC.
OBJECTE
T LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
Servei de suport,
manteniment tècnic,
sistemes d’informació i
Obert criteris
EPRTVIB
tècnics d’estudis
2.686
2.530 5,81%
Ordinària
múltiples
Contracte d’encàrrec de
producció del programa
Adjudicació
TVIB
CRONICA 112
217
217
directa
Addenda al contracte
d’encàrrec de producció del
Adjudicació
TVIB
programa CRONICA 112
78
78
directa
Encàrrec de producció del
programa CRACKS PEL
Adjudicació
TVIB
MON
55
55
directa
Contracte de cessió de
drets d’un paquet de
Adjudicació
TVIB
pel·lícules (1)
54
54
Ordinària
directa
Contracte de cessió de
drets de diverses obres
Adjudicació
TVIB
audiovisuals
11
11
directa
Contracte d’encàrrec de
producció de reportatges
per el programa LA
MIRADA (preu per
Adjudicació
TVIB
reportatge) (2)
directa
RIB
Contracte d’encàrrec de
20
20
Adjudicació
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ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. GRUP IB3 (EN MILERS D’EUROS)
ÒRGAN
NÚM
DE
PRESSUPOS
%
DEFICIÈN.
ANY CONTRAC.
OBJECTE
T LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT
CIES
producció del programa LA
directa
BÀMBOLA com a
contraprestació per les
tasques que l’empresa
assumeix per dur a terme la
producció del programa. IB3
RADIO cedeix a I’empresa
sense exclusiva el dret
d’explotació publicitària
sobre el programa
Addenda al contracte de
coproducció i drets
d’explotació de la sèrie
documental MARES Y
Adjudicació
9
2013 TVIB
OCEÁNOS (FORTA) (3)
9
9
directa
8
(1) L’import del contracte núm. 5 inclou dues addendes formalitzades en el mateix exercici.
(2) L’import del pressupost i el preu d’adjudicació és de 185,5 euros per programa (incloent-hi l’IVA), no s’estableix un nombre mínim ni màxim de capítols.
(3) L’import del contracte núm. 9 inclou dues addendes formalitzades en el mateix exercici.
CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De la mostra anterior cal destacar que els expedients núm. 2-9 són contractes de compra,
desenvolupament, producció o coproducció de programes destinats a la radiodifusió o
contractes relatius al temps de radiodifusió. Aquests contractes s’exceptuen de l’aplicació del
TRLCSP.
L’explicació d’aquesta excepció té l’origen en la Directiva 2004/18/CE, que utilitza els termes
«serveis audiovisuals» o «els contractes relatius al temps de radiodifusió» per resumir uns
negocis jurídics condicionats pels drets d’autor o d’explotació, en què els titulars són diferents
de l’entitat contractant i del productor i que s’han de negociar en un context molt competitiu.
D’acord amb l’art. 10 del TRLCSP, relatiu als contractes de serveis, i dins la categoria 26 de
l’annex II del TRLCSP, s’inclouen els serveis de producció audiovisual i radiodifusió televisiva o
radiofònica, excepte els que consisteixen en la compra, la producció, la coproducció o el
desenvolupament de material de programació.
En els expedients núm. 2-9 consten els contractes formalitzats i les factures corresponents, que
han estat conformades i comptabilitzades adequadament, així com el termini de pagament.
1. Aspectes generals
L’EPRTVIB té la consideració d’administració pública, mentre que TVIB, SA, i RIB, SA, són
poders adjudicadors a l’efecte de l’àmbit d’aplicació subjectiva del TRLCSP.
L’òrgan competent aprova, de forma correcta, cadascuna de les fases de l’expedient, que
aprova i adjudica el director general de l’EPRTVIB, que és l’òrgan de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, el compliment és alt.
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2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient. En l’expedient consta l’informe referent a la
conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat pública per satisfer, com també la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient examinat es correspon amb l’ordinària i el procediment
d’adjudicació del contracte és l’obert amb múltiples criteris de valoració.
En l’expedient núm. 1, malgrat hi consta un informe jurídic relatiu al procediment de tramitació,
no s’han justificat els criteris seleccionats per adjudicar el contracte (art. 109.4 del TRLCSP).65
En el mateix expedient núm. 1 consta l’ordre d’inici, d’aprovació de l’expedient i de la despesa,
però no dels plecs (art. 110 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient consta l’informe per justificar que el preu del contracte és adequat al de mercat.
En l’expedient núm. 1 consta el certificat de reserva de crèdit, si bé, atès que és un expedient
anticipat de despesa i que aquesta despesa està prevista per als anys 2015 i 2016, en el
moment d’expedir l’esmentat certificat s’hauria d’haver indicat que normalment existeix crèdit,
en el seu cas, o bé que està prevista la seva inclusió en l’aprovació dels pressuposts. D’altra
banda, en la documentació relativa de l’expedient s’ha d’afegir la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient (art. 110.2 del TRLCSP i 44.3 del Decret 75/2004, de
27 d’agost).
En l’expedient consta l’informe favorable sobre despeses pluriennals del director general de
Pressuposts i Finançament (art. 9 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la CAIB).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’anunci de licitació ha estat adequadament publicat en el DOUE, el BOE
i el perfil de contractant, excepte pel que fa al període de presentació d’ofertes, que ha estat de
39 dies i no dels 40 que requereix la normativa (art. 159 del TRLCSP).
La formalització del contracte ha estat adequadament publicada en el perfil de contractant, el
DOUE i el BOE, i s’ha comunicat al Registre de Contractes.
6. Selecció dels contractistes
En l’expedient núm. 1 no consta el certificat del cap de l’oficina receptora de la documentació
rebuda per participar en la licitació (art. 80.5 del RGLCAP).
En l’expedient consten les actes de constitució de la Mesa de Contractació i les successives
actes fins a la proposta d’adjudicació del contractista, així com l’informe d’un expert
independent de la valoració dels aspectes tècnics de les ofertes, d’acord amb la ponderació
atribuïda.

65

En la fase de les al·legacions, l’entitat manifesta que en els expedients iniciats al final de 2016 s’ha introduït un document específic
d’aprovació dels plecs.
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En l’expedient consta que s’han comprovat els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional dels licitadors, i que s’ha verificat que no incorren en cap de les
prohibicions per contractar amb l’Administració.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva, establerta en el PCAP, s’ha formalitzat d’acord amb el
que estableix la normativa vigent.
En l’expedient fiscalitzat figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i la
comprovació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. Execució del contracte
En el pagament de les factures dels expedients següents no s’ha complert el termini de
pagament establert en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, de mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials:


totes les factures dels expedients núm. 5, 6 i 9, i



1 factura de 17 revisades de l’expedient núm. 1.

E.

CONSORCI BORSA D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2014, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes formalitzats ascendeix a un total de 1.988 milers d’euros. El detall dels contractes
formalitzats durant aquest període és el següent:66
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en
milers d'euros)

Contract.
principals
1.988
100%

66

En la fase de les al·legacions, l’entitat manifesta que l’any 2013 no es va formalitzar cap contracte.
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obres
1.988
100%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obert
1.988
100%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 483 milers d’euros.
El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSORCI BORSA ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (MILERS D’EUROS)
NÚM

1

EXERCICI

2014

OBJECTE
Contracte d’obres per a la
demolició de l’hotel Rocamar i
restauració del paisatge

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ

ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

755

483

36,0%

Ordinària

Obert criteri
preu

2, 3, 4, 5, 6, 7 i
8

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
A l’efecte de l’àmbit d’aplicació subjectiva del TRLCSP, el Consorci Borsa d’Allotjaments
Turístics té la consideració d’Administració Pública
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L’òrgan competent aprova de forma correcta cadascuna de les fases de l’expedient.
La Junta Rectora aprova i adjudica els expedients i signa el contracte el president del Consorci,
en el qual, el 13 de març de 2014, la Junta Rectora delega l’aprovació definitiva de l’expedient
de contractació, els plecs, la despesa, l’adjudicació i la resta de tràmits administratius de la
licitació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat, per a les finalitats del servei públic
corresponent, s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient núm. 1 consta una memòria justificativa referent a la demolició de l’Hotel
Rocamar i la restauració paisatgística. No obstant això, ni en la memòria justificativa ni en
l’expedient consta la conveniència d’efectuar el contracte i la finalitat pública per satisfer (art.
109.1 del TRLCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient revisat és objecte de tramitació ordinària i s’ha tramitat mitjançant procediment
obert amb un sol criteri d’adjudicació (preu). En l’expedient consta que l’òrgan de contractació
aprova el PCAP i el PPT.
En l’expedient núm. 1, en l’apartat 9 «Solvència» del quadre de característiques del PCAP,
s’exigeix la categoria «C» per a la classificació de les empreses licitadores, tot i que per l’import
del pressupost de licitació s’hauria d’haver exigit la categoria superior, «D» (art. 26 del RGC).
Cal assenyalar que l’empresa adjudicatària va acreditar una categoria superior «F».
En el PCAP de l’expedient núm. 1 no consta menció expressa de l’existència dels crèdits per
fer-se càrrec de les obligacions del Consorci en compliment del contracte i fins a la seva
conclusió (art. 67.2 del RGC).67
En l’expedient núm. 1 no consta una acta de replanteig prèvia a la tramitació de l’expedient de
contractació de l’obra (art. 126 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient fiscalitzat consta un pressupost corresponent a la totalitat del projecte per
executar detallat per capítols. Aquest pressupost està signat pel cap del servei tècnic de la
Conselleria de Turisme i revisat pel servei de supervisió de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
No obstant això, el 30 de desembre de 2014, el president del Consorci aprova la modificació
del contracte, per un import de 29.297,57 euros (excloent-ne l’IVA), sense que consti en
l’expedient un pressupost de les incorporacions de noves unitats d’obra (art. 87 del TRLCSP).68

67

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

68

En la fase de les al·legacions, el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha aportat el projecte modificat amb el pressupost desglossat per
unitats d’obra.
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5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’anunci de licitació s’ha publicat en el BOIB i en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació, si bé en matèria de publicitat s’han detectat les incidències
següents:


No consta la publicació de la formalització del contracte en el BOIB (art. 154 del
TRLCSP).



No consta la publicitat de la composició de la Mesa de Contractació en el perfil de
contractant (art. 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).



En l’apartat 10 del PCAP s’indica que són a compte de l’empresa adjudicatària les
despeses derivades de la publicitat. En l’expedient no consta que el contractista hagi
liquidat la despesa de publicitat fixada en el PCAP en un import màxim de 2.000 euros.



No consta la comunicació de la formalització del contracte i la modificació al Registre
de Contractes (art. 333.3 del TRLCSP).

6. Selecció dels contractistes
L’expedient fiscalitzat, tramitat per procediment obert, disposa de les actes preceptives de la
Mesa de Contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors
per ser admesos. La Mesa de Contractació fa la proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació.
En l’expedient núm. 1 no consta la notificació de l’adjudicació als candidats o licitadors
(clàusula 17.4 del PCAP i art. 151.4 del TRLCSP). Tampoc hi consta que l’empresa licitadora
exclosa hagi rebut la notificació de la resolució d’exclusió de la Mesa de Contractació. Així
mateix, no hi consta que la Mesa de Contractació hagi notificat el rebuig de la justificació de
l’oferta que ha presentat una empresa licitadora amb valors anormals o desproporcionats.
7. Formalització del contracte
En l’expedient analitzat figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i s’ha
constituït, quan pertoca, la garantia definitiva.
En l’expedient núm. 1 el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària no conté una
manifestació relativa al fet que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre de
Contractistes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa no han variat (art. 146.3 del
TRLCSP).
En aquest mateix expedient núm. 1, el 30 de desembre de 2014, el president del Consorci
aprova la modificació del contracte, tot i que no hi consta la notificació de l’acord de modificació
a l’empresari, ni el reajustament de la garantia (art. 99.3 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En l’expedient revisat figuren les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació. Es compleix el termini de pagament establert en la Llei
3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
El 30 de desembre de 2014, el president del Consorci aprova la modificació del contracte
examinat, per un import de 29.297,57 euros (excloent-ne l’IVA), com a conseqüència de noves
circumstàncies posades de manifest amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i
imprevisibles a l’hora de redactar el projecte.
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En l’expedient núm. 1 consta un informe de l’arquitecte director de les obres en què justifica
que la quantia de 45.997,97 euros que excedeix de l’import adjudicat i modificat és deguda al
fet que determinades partides del projecte inicialment adjudicat han sofert un augment
d’amidament. No obstant això, en l’expedient no consta un detall valorat del nombre d’unitats
realment executades sobre les previstes. En conseqüència, no s’ha pogut verificar si la quantia
excedida correspon a un increment d’amidament o correspon a noves unitats d’obra
executades no previstes en el projecte inicial.
En l’expedient núm. 1 no consta un informe sobre l’estat de les obres i la liquidació del
contracte, tal com estableix l’article 235.3 del TRLCSP. No obstant això, hi figura un correu
electrònic del director facultatiu en què indica que l’estat de l’obra de rehabilitació paisatgística
de l’antic hotel Rocamar està correctament conservat i en condicions d’ús, per la qual cosa es
pot tornar la garantia definitiva a l’empresa constructora. Cal senyalar que la data d’aquest
correu electrònic és posterior a la data de finalització del termini de garantia, amb la qual cosa
s’incompleix el termini marcat en l’article 235.3 del TRLCSP.

F.

AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS (ATB)

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) ascendeix a un
total de 1.674 milers d’euros.
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat contractes formalitzats no comunicats a
l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 169 milers d’euros, que s’han
inclòs, als efectes del present Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat
l’entitat l’any 2013. Ambdós contractes han estat objecte de tramitació ordinària per
procediment obert.
Així, el detall dels contractes formalitzats per l’ATB, l’any 2013, és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers

d'euros)

Contractes
principals
1.843
100%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers

d'euros)

Serveis
1.843
100%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Obert
1.843
100%

L’Agència de Turisme de les Illes Balears no ha retut a l’SCIB, en el termini establert, la
informació relativa als contractes formalitzats durant l’exercici 2014, per la qual cosa aquests no
formen part de la mostra seleccionada. En conseqüència, no ha estat possible verificar si
l’Agència ha complert la normativa de contractació durant l’esmentat exercici.
Tot i així, de la informació tramesa es desprèn que els contractes formalitzats l’any 2014 sumen
un import total de 4.021 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjucicat el 2014 (en milers
d'euros)

Contractes
principals i
complem.
4.021
100%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Serveis
4.021
100%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obert
4.021
100%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 80 milers d’euros.
El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. AGENCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS (MILERS D’EUROS)
NÚM

1

EXERCICI

OBJECTE

2013

Servei d’emmagatzematge a l’illa
de Mallorca, manipulació i transport
del material promocional amb
destinació a les ciutats on se
celebrin fires o altres accions
promocionals similars en què
participi l’ATB

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ

ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

100

80

20,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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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De l’expedient anterior s’ha revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’Agència de Turisme de les Illes Balears té la consideració de poder adjudicador als efectes
del TRLCSP. En el perfil de contractant de l’entitat fiscalitzada figuren les instruccions internes
de contractació, aprovades el 30 d’octubre de 2008, modificades el 10 de juny de 2009 pel
Consell de l’IBATUR, ratificades pel Consell de Direcció de l’Agència de dia 6 d’octubre de
2010 i modificades pel Consell de Direcció de l’Agència de dia 30 de març de 2012.
El president de l’Àgència, que és l’òrgan competent per aprovar la despesa, el PCAP i el PPT, i
per adjudicar els expedients de contractació, ha aprovat de forma correcta cadascuna de les
fases de l’expedient.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient consta l’informe referent a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat
pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient revisat ha estat objecte de tramitació ordinària i s’ha tramitat pel procediment obert
amb criteris múltiples. En l’expedient consta que l’òrgan de contractació ha aprovat el PCAP i el
PPT.
En l’expedient núm. 1, en l’apartat B.10 del PCAP relatiu al quadre de característiques del
contracte, per acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica del contractista s’exigeix el
conjunt de mitjans genèrics a què fan menció els art. 74 i següents del TRLCSP, però sense
especificar, en cap cas, les condicions mínimes o llindars que correspon complir a cadascun
d’aquests, en funció de l’objecte del contracte, per ser considerats solvents.
En el mateix expedient núm. 1 figura el rebut d’una assegurança aportat per l’empresa
adjudicatària com a acreditació del requisit de solvència econòmica i financera que s’exigeix en
l’apartat B.10.4 del PCAP relatiu al quadre de característiques del contracte. Amb la
documentació disponible en l’expedient no es pot verificar que el rebut de l’assegurança
s’ajusta a la tipologia exigida en el plec.
L’article 20, «Plec de clàusules particulars», de les instruccions internes de contractació detalla
el contingut del plec de clàusules particulars i, entre altres aspectes per incloure, enumera el
punt següent: «i) Data prevista per a la qualificació de la documentació jurídico-administrativa i
obertura i valoració de les propostes.» De la revisió del PCAP no consta que figuri la informació
de l’esmentat punt.
El PCAP assigna prerrogatives a l’òrgan de contractació sobre la interpretació, la resolució de
dubtes, la modificació i la resolució del contracte que no li corresponen, atès que l’Agència és
un poder adjudicador i no una administració pública (art. 20 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
L’expedient núm. 1 conté un informe per justificar que el preu del contracte és adequat al de
mercat, tot i que no s’hi detallen les dades per fonamentar aquesta justificació, ni els càlculs
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que fonamenten l’import del pressupost de licitació i el valor estimat del contracte (art. 87 del
TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
La licitació, l’adjudicació i la formalització del contracte han estat publicades en el perfil de
contractant. A més, la licitació ha estat publicada en el BOIB.
En l’expedient núm. 1, en el perfil de contractant de l’Agència, l’import adjudicat que figura en
la formalització del contracte correspon a l’import de licitació.
En l’expedient núm. 1 no s’ha publicat en el perfil de contractant tota la informació exigida en
l’article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes
Balears.
6. Selecció dels contractistes
L’expedient revisat disposa de les actes de la Mesa de Contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els contractistes per ser admesos, es verifica que
no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració i es valoren els criteris
d’acord amb la ponderació atribuïda.
En l’expedient núm. 1 es valoren les ofertes d’acord amb l’informe tècnic de valoració i la Mesa
de Contractació fa la proposta d’adjudicació. Això no obstant, l’informe tècnic de valoració de
les ofertes tècniques inclou criteris de valoració no definits prèviament en els PCAP, com són la
disponibilitat immediata d’emmagatzematge i la disponibilitat en un sol magatzem (art. 150 del
TRLCSP).
En l’apartat C, «Quadre de criteris d’adjudicació del contracte», punt 2, «Proposició tècnica»,
del PCAP s’indica que la puntuació màxima s’ha d’atorgar d’acord amb el nombre més elevat
de palets d’emmagatzematge pel material de l’Agència, sense fixar un límit de palets
d’emmagatzemar. No obstant, l’apartat 2, «Normes generals», del PPT determina
l’emmagatzematge del material en un màxim de 100 palets. Per tant, sembla que hi ha una
incoherència entre el criteri d’adjudicació establert en el PCAP i el PPT relatiu al nombre màxim
de palets d’emmagatzemar. Finalment, en l’informe tècnic es dóna la màxima puntuació al
licitador que ofereix el màxim nombre de palets d’emmagatzematge en un sol magatzem i que
ascendeix a 150 palets (article 150.2 del TRLCSP).
7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i hi consta
que s’ha constituït la garantía definitiva.
En l’expedient núm. 1 l’oferta econòmica de l’empresa adjudicatària fa referència a un període
de dotze mesos. Tot i així, el contracte se subscriu per un període d’onze mesos, sense
periodificar l’oferta econòmica presentada als onze mesos del contracte.
L’Agència ha superat el termini d’un mes des de la formalització del contracte per comunicar les
dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes, segons disposa l’article 20,
«Comunicació de dades», del Decret 48/2012, de 8 de juny.
8. Execució del contracte
En l’expedient revisat consten les factures que ha emès l’empresa adjudicatària amb la
conformitat de l’Agència.
En l’expedient núm. 1, d’acord amb el PCAP, el preu per quilògram d’enviament inclou tot el
desenvolupament del servei més el d’emmagatzematge. Durant la revisió de l’execució del
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contracte, s’ha observat que l’empresa adjudicatària ha facturat a l’Agència un import total de
7.986,00 euros, en diverses factures, en concepte d’emmagatzematge. En conseqüència,
aquestes factures no s’haurien d’haver acceptat, atès que el preu unitari del material transportat
ja inclou el servei d’emmagatzematge. A més, s’ha observat que els preus/kg que figuren en
diverses factures en concepte de transport són superiors als fixats en el contracte. 69
En l’expedient núm. 1, en moltes factures no es compleix el termini de pagament establert en la
Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

G.

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

a.

CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA) ascendeix a un total de
51.394 milers d’euros.
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat contractes formalitzats no comunicats a
l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 1.413 milers d’euros, que s’han
inclòs, als efectes d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat
l’any 2013.
Així, el detall dels contractes formalitzats per l’ABAQUA, l’any 2013, és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
697
1%

Contractes
principals
52.110
99%

69

En la fase de les al·legacions, l’ATB manifesta que les factures corresponen a sis mesos (d’octubre de 2013 a març de 2014), a raó de
1.331,00 euros/mes, atès que es varen superar els palets que figuraven en el contracte.
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros) Obres
4.540
9%

Subministr.
14.607
28%

Altres
1.219
2%

Serveis
32.441
61%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Negociat
sense
Publicitat
133
0%

Obert
51.977
100%

L’ABAQUA no ha retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa als contractes que
ha formalitzat durant l’exercici 2014, per la qual cosa aquests no formen part de la mostra
seleccionada. En conseqüència, no ha estat possible verificar si l’Agència compleix la
normativa de contractació durant l’esmentat exercici.
Tot i així, de la informació tramesa fora de termini es desprèn que els contractes formalitzats
l’any 2014 sumen un import total de 7.224 milers d’euros, amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Modificats
1.309
18%

Contractes
principals
5.915
82%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Obres
3.766
52%

Serveis
3.432
48%

Subministr.
25
0%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment
Import adjudicat el 2014 (milers d'euros)
Negociat
sense
publicitat
1.334
18%

Obert
5.890
82%

b.

EXPEDIENTS EXAMINATS

S’han examinat dotze expedients de contractació de la població de 2013 que ha retut l’entitat,
que suposen un import d’adjudicació conjunt de 49.702 milers d’euros. El tipus de tramitació i el
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procediment d’adjudicació dels contractes, així com les deficiències detectades, figuren en el
quadre següent: 70
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT
AMBIENTAL (MILERS D’EUROS)
NÚM.

70

EX.

1

2013

2

2013

3

2013

4

2013

5

2013

6

2013

7

2013

8

2013

9

2013

10

2013

OBJECTE
Subministrament elèctric
instal·lacions abastament i
sanejament gestionades per
Abaqua. Contracte derivat de
l’acord marc de CAIB
Servei d’explotació
manteniment i conservació de
la IDAM Badia de Palma i les
seves instal·lacions annexes
Funcionament manteniment i
conservació EDAR i serveis
annexes de col·lectors.
bombaments zona MA-2
(Mallorca)
Servei pel funcionament,
manteniment i conservació de
les estacions depuradores
d’aigües residuals i serveis
annexos de col·lectors.
bombaments i instal·lacions
annexes de la zona E2
Funcionament. manteniment i
conservació EDAR i serveis
annexos de col·lectors.
bombaments zona MA-1
(Mallorca)
Servei pel funcionament.
manteniment i conservació de
les instal·lacions depuradores
d’aigües residuals i serveis
annexos de col·lectors,
bombament i instal·lacions
annexes de la zona ME-1
Funcionament. manteniment i
conservació EDAR i serveis
annexos de col·lectors.
bombaments zona MA-5
(Mallorca)
Obres de la Nova EDAR de
Ferreries TM Ferreries
(Menorca)
Servei pel funcionament.
manteniment i conservació de
les instal·lacions depuradores
d’aigües i serveis annexos de
col·lectors. bombaments i
instal·lacions annexes de la
zona E1
Funcionament. manteniment i
conservació EDAR i serveis
annexos de col·lectors.
bombaments zona MA-3
(Mallorca)

PRESSUP.
LICITACIÓ

ADJUDICAT

%
BAIXA

PROCEDIMENT

-

Contracte
derivat de
l’acord marc de
CAIB

8

Ordinària

Obert

1, 4 i 8

17.117

17.117

4.614

3.460

4.015

3.372

16,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6 i 8

3.910

3.320

15,1%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 6, 7 i 8

4.415

3.265

26,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6, 7 i
8

3.643

3.097

15,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 7 i 8

3.676

3.032

17,5%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6, 7
i8

3.708

2.448

34,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 3, 4, 5 i 8

3.321

2.931

11,7%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 6, 7 i 8

3.681

2.688

27,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6 i 8

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT
AMBIENTAL (MILERS D’EUROS)
NÚM.

EX.

11

2013

12

2013

CODI
1
2
3
4

OBJECTE
Servei per al funcionament.
manteniment i conservació de
les EDARS i serveis annexos
de la zona MA-6 (Mallorca)
Funcionament. manteniment i
conservació de les EDARS i
serveis annexos de col·lectors.
bombaments i instal·lacions
annexes zona MA-4 (Mallorca)

PRESSUP.
LICITACIÓ

ADJUDICAT

%
BAIXA

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

2.920

2.568

12,1%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6 i
8

2.835

2.404

15,2%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

1, 4, 5, 6, 7
i8

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

Dels expedients anteriors s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) està subjecta 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 contracta alguna de les activitats expressament recollides en l’article
7 (activitats d’aigua potable i depuració) per un import superior als llindars fixats en l’article 16.
L’ABAQUA té la consideració de poder adjudicador, a l’efecte de l’àmbit d’aplicació subjectiva
del TRLCSP.
El Consell d’Administració va aprovar, el 30 de juny de 2009, unes instruccions internes en les
quals es regulen els procediments de contractació. Les dites instruccions, que afecten tots els
expedients de contractació, han estat modificades posteriorment, el 28 de setembre de 2010 i
el 27 de febrer de 2014, per adaptar-ne el contingut a les referències previstes en el TRLCSP,
així com a les noves exigències normatives relatives a la publicitat del procés de licitació. En
aquest sentit, cal indicar que la versió de les instruccions aplicable als expedients revisats del
2013 no està actualitzada quant a la norma i els articles aplicables, atès que pren com a
referència la Llei 30/2007 quan el que està vigent és el RDL 3/2011, pel qual s’aprova el
TRLCSP.
S’ha d’esmentar que l’expedient núm. 1 és un contracte derivat de l’Acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica de l’Administració de la CAIB i dels organismes del sector
públic autonòmic, fet pel qual no s’han revisat les fases de licitació i adjudicació del contracte ni
determinats aspectes de la seva preparació, que són objecte de revisió en l’apartat III.1.C de
l’Informe, «Central de Contractació». Per tant, les referències a determinats aspectes de
compliment de les fases de licitació i adjudicació dels expedients examinats no són extensives
a l’expedient núm.1.
El Consell d’Administració, que és l’òrgan competent per aprovar la despesa, els plecs i
l’adjudicació, ha aprovat cadascuna de les fases dels expedients de forma correcta.71

71

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l’informe
referent a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat pública per satisfer, i també la
descripció del seu objecte.
Tots els expedients disposen de l’autorització del Consell de Govern per iniciar l’expedient de
contractació en ser per una despesa superior a 500 milers d’euros.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de tots els expedients revisats correspon a la tramitació ordinària i el
procediment obert amb criteris múltiples.
En tots els expedients consta que l’òrgan de contractació ha aprovat els Plec de bases de
licitació i dels Plecs de prescripcions tècniques.
El Consell d’administració d’ABAQUA va aprovar, en la sessió de 4 d’octubre de 2012, l’inici
dels expedients de contractació dels serveis de «manteniment de les instal·lacions dels
«EDAR», mitjançant el sistema de tramitació anticipada de despesa, atès que la despesa es
duu a terme a partir de l’any 2013 i afecta els expedients núm. 2-7 i 9-12 analitzats.
En l’expedient núm. 8 no consta l’aplicació de l’1 % de l’import de licitació dels expedients de
pressupost superior a 300.506,052 euros d’obra per conservar, protegir i enriquir el patrimoni
històric o fomentar la creativitat artística (art. 80 de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de Illes
Balears).72
En el dit expedient núm. 8, de la revisió de les puntuacions de la fórmula econòmica es
comprova que la Mesa de Contractació no ha tingut en compte les possibles baixes temeràries
en què poden incórrer les ofertes, d’acord amb les clàusules núm. 17.3 i núm. 15.1 A. del
PCAP. De les ofertes presentades, tres estan en el supòsit de possible baixa desproporcionada
o anormal, i no s’ha seguit el procediment estipulat en l’article 152 del TRLCSP, ni s’ha
recalculat la puntuació de les ofertes econòmiques tal com s’estableix en la clàusula 15.1 A del
PCAP. S’ha comprovat que, en el supòsit que aquestes baixes haguessin estat definitivament
baixes temeràries, la puntuació total dels licitadors hauria variat, si bé el licitador adjudicatari
hauria continuat tenint la puntuació més elevada.
4. Preu dels contractes
Malgrat tots els expedients examinats disposen de l’informe per justificar que el preu del
contracte és adequat al mercat, no consten en la documentació examinada dels expedients
núm. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 els càlculs econòmics que justifiquin aquesta adequació,
excepte en l’expedient núm. 2, en què consten uns càlculs de costos annexos als plecs i en
l’expedient núm. 8, en què consten en el projecte de l’obra.
D’altra banda, en cap dels contractes examinats no consta justificat el valor estimat del
contracte (art. 17 de la Llei 31/2007).

72

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat un certificat de la cap de l’àrea econòmica financera de l’entitat on es fa constar que s’ha practicat
la retenció de l’1 % del crèdit, d’acord amb l’art. 80 de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears.
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5. Publicitat dels contractes
En els expedients de contractació subjectes a regulació harmonitzada tramitats mitjançant
procediment obert, la licitació i l’adjudicació dels contractes han estat publicades en el DOUE,
en el BOE, en el BOIB i en el perfil de contractant.
A partir de l’anàlisi efectuada, s’han posat de manifest les incidències següents:


En els expedients núm. 5, 6, 7, 10, 11 i 12 la comunicació de la formalització del
contracte al Registre de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB
s’ha fet fora del termini d’un mes, tal com estableix l’article 20 del Decret 29/1997, de 7
de febrer, modificat pel Decret 48/2012, de 8 de juny.



En l’expedient núm. 3 no consta la comunicació de la formalització del contracte al
Registre de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB en la
documentació examinada.



En l’expedient núm. 8 no consta que la notificació de l’exclusió d’un licitador s’hagi
realitzat per un mitjà que permeti comprovar que el destinatari ha rebut la notificació
(art. 58 de la Llei 30/1992).

6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients, excepte en l’expedient núm. 9, consten quan pertoca els certificats de
proposicions rebudes dels licitadors que han presentat ofertes.73
Els expedients tramitats per procediment obert disposen de 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’adjudicació d’acord amb la ponderació atribuïda. La
Mesa de Contractació fa la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
En els expedients núm. 3, 4, 5, 7, 9, 10 i 12, en la documentació examinada no consta
acreditada la classificació exigida a l’adjudicatari en la clàusula 5 dels PCAP respectius, ni les
declaracions responsables que les empreses no estan sotmeses a cap prohibició per
contractar.74
En l‘expedient núm. 11, en la documentació examinada no consta acreditada la classificació
exigida als adjudicataris en la clàusula 5 del PCAP.
7. Formalització del contracte
El Consell d’Administració de l’ABAQUA, en la sessió de 27 de febrer de 2013, acorda
adjudicar onze expedients de contractació del servei pel funcionament, el manteniment i la
conservació de les instal·lacions de depuradores d’aigües residuals de Mallorca, Menorca i
Eivissa, entre els quals es troben els expedients núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12.
En els expedients núm. 4, 5, 6, 7, 9 i 12 no consta acreditat que l’adjudicatari hagi abonat les
despeses de publicitat, d’acord amb la clàusula 15.7 del PCAP.
La constitució de la garantia definitiva, establerta en el PCAP, s’ha formalitzat en tots els
contractes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

73

En la fase de les al·legacions i de l’expedient núm. 9, l’entitat aporta el certificat de proposicions rebudes, tot i que la data d’emissió és
incompleta.
74

En la fase de les al·legacions, s’ha aportat la documentació relativa als expedient núm. 3, 4, 7, 9, 10 i 12. Pel que fa a l’expedient núm. 5, no
consta justificada la vigència de dues de les classificacions aportades.
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En els expedients analitzats figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i
comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En l’expedient núm. 6 no consta com a part integrant del contracte la documentació relativa a
les millores del contracte ME-1, que són les ofertes de l’adjudicatari, d’acord amb els plecs de
clàusules. Sí que hi consten les millores relatives a l’expedient ME-2, que no és objecte de
fiscalització.
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 2 no consta l’acta de funcionament inicial, tal com exigeix el punt 10 del
plec de prescripcions tècniques.75
En l’expedient núm. 8 l’acta de comprovació del replanteig és de 14 de gener de 2014, quan,
d’acord amb el PCAP, s’hauria d’haver signat en el termini d’un mes, comptador des de la
signatura del contracte, el 2 de desembre de 2013. En l’acta s’indica que no es va signar abans
perquè faltava per nomenar el coordinador de seguretat i salut de les obres. També s’indica
que determinats terrenys no estan a disposició de l’ABAQUA i, per tant, hi ha la impossibilitat
d’iniciar les obres en aquests terrenys.
En els expedients núm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 no consta la conformitat en les factures
presentades. D’acord amb els PCAP dels expedients núm. 3-7 i núm. 9-12, el pagament de les
factures s’ha d’efectuar previ informe favorable o conformitat de l’òrgan directiu corresponent o
responsable del contracte. Si bé en les factures d’aquests expedients consten, en qualque cas,
fins a 3 registres d’entrada diferents, no hi consta la signatura de l’òrgan corresponent, però sí
la d’una persona sense la identificació del càrrec i sense que doni expressament la conformitat
a la factura.
En els expedients núm. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12 el pagament de la majoria de les factures
presentades no compleix el termini de 60 dies fixat en la Llei 3/2004, modificada per la Llei
15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.76 En l’expedient núm. 1, en tres de les dotze factures seleccionades a l’atzar
tampoc es compleix el termini esmentat.
El pagament de les factures dels expedients núm. 2 i 8 s’ha fet dins el termini establert en la
normativa aplicable.
En l’expedient núm. 5 no consta en la documentació examinada la factura corresponent al mes
de desembre de 2013.77

H.

INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) ascendeix a un total de
1.629 milers d’euros.

75

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

76

En la fase de les al·legacions, l’entitat manifesta que les factures realment pagades fora de termini representen un 15,34 % del total, atès que
les que s’han pagat pel mecanisme de pagament a proveïdors o mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) no tenen aquesta
consideració.
77

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.
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No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’ha detectat un contracte formalitzat no comunicat a
l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 117 milers d’euros, que s’ha
inclòs, als efectes d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat
l’any 2013.
Així, el detall dels contractes que ha formalitzat l’IBANAT l’any 2013, és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
20
1%

Contractes
principals
1.726
99%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Altres
220
13%
Obres
72
4%

Serveis
880
50%

Subministr.
574
33%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Obert
Adhessió
d'euros)
1.275

marc CAIB
118
7%

74%

Adjudic.
directa
58
3%
Negociat
sense
publicitat
275
16%

L’IBANAT no ha retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa als contractes que
ha formalitzat l’entitat durant l’exercici 2014, per la qual cosa aquests no formen part de la
mostra seleccionada. En conseqüència, no ha estat possible verificar si l’Agència ha complert
la normativa de contractació durant l’esmentat exercici.
Tot i així, de la informació tramesa fora de termini es desprèn que els contractes formalitzats
l’any 2014 sumen un import total de 1.509 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
Pròrrogues
d'euros)
255
17%

Contractes
principals
1.254
83%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Subministr
708
47%

Serveis
801
53%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
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Contract.
centralitz.
334
27%

Expedients per procediment
Import adjudicat el 2014 (milers
d'euros)

Negociat
sense
publicitat
201
16%

Obert
718
57%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 290 milers d’euros
(incloent-hi l’IVA). El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com
les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES EXAMINATS. IBANAT (MILERS D’EUROS)
NÚM. EXERCICI

1

2013

OBJECTE
Instal·lació, manteniment i
vigilància de les boies i barques en
les zones del projecte “Life
Posidònia” de les IB. Cànon anua.

PRESSUPOST
IMPORT
% ALÇA
LICITACIÓ
ADJUDICACIÓ
(1)
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

73

290 300,00%

Ordinària

Obert

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7i8

(1) El pressupost de licitació que indica l’IBANAT és el cànon que ha de rebre.

CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
L’Institut té la consideració de poder adjudicador a l’efecte de l’àmbit d’aplicació subjectiva del
TRLCSP.
Aquest contracte l’inicia l’entitat pública Espais de Natura Balear (ENB). El dia 1 de juny de
2013, l’IBANAT assumeix les funcions d’ENB, d’acord amb el Decret 23/2014, de 24 de maig,
d’extinció de l’entitat pública empresarial ENB i d’assumpció de les seves funcions per part de
l’IBANAT. En el moment d’extinció d’ENB, el contracte s’ha licitat però no s’ha adjudicat.
En el moment de tramitar el contracte, les entitats no disposen d’instruccions internes de
contractació. Per tant, s’ha de seguir el procediment de l’article 190 pel TRLCSP per contractes
no SARHA, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del TRLCSP.
189

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

L’òrgan competent aprova de forma correcta cadascuna de les fases de l’expedient de
contractació. El director d’ENB dicta ordre d’inici de l’expedient, prèvia autorització del Consell
Directiu d’ENB, i l’aprova, mentre que el president de l’IBANAT dicta la resolució d’adjudicació
del contracte.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat.
En l’expedient consta la Resolució de 30 d’abril de 2013 del director executiu de l’ABAQUA, per
la qual s’autoritza la cessió de l’ús gratuït, pel termini de 20 anys, dels béns relatius al
manteniment de les boies i de les barques a les zones LIC de les IB, propietat de l’ABAQUA,
necessaris per dur a terme el servei objecte del contracte.
El 4 de juny de 2013, es publica en el BOIB l’Acord d’encàrrec gestió entre l’ABAQUA i ENB
per gestionar el Centre de Coordinació dels camps de les boies de les zones LIC del projecte
«Life Posidònia» a les IB. Segons el dit Acord, l’encàrrec de gestió no implica despesa
econòmica associada, ni per a ENB ni per a l’ABAQUA.
En l’expedient núm. 1, en el PCAP l’entitat qualifica el contracte de serveis per a la instal·lació,
el manteniment i la vigilància de les boies i les barques en les zones LIC; si bé també s’hi
disposa que l’adjudicatari exploti i llogui les boies als usuaris, servei pel qual cobra unes tarifes
i paga a l’IBANAT un cànon, i assumeix, per tant, el risc operacional o risc d’explotació. Malgrat
que es tramita com un contracte de serveis, en virtut de l’article 8 del TRLCSP, que circumscriu
els contractes de gestió de serveis públics a l’Administració Pública i no a les entitats de dret
privat, el contracte fiscalitzat té l’element típic del contracte de gestió de servei públic, com és
l’assumpció per part de l’adjudicatari del risc operacional, atès que la seva retribució i la
rendibilitat estan condicionades pel nombre de boies llogades durant la temporada d’estiu.
En el mateix expedient núm. 1, el valor estimat del contracte, per un total de 60 milers d’euros,
s’ha calculat sobre la base del cànon que ha de percebre l’IBANAT durant la vigència del
contracte, és a dir, 4 anys, quan hauria d’esser l’estimació dels ingressos que rebrà el
contractista i els costs que assumeix l’Administració. D’acord amb la documentació que consta
en l’expedient, l’ABAQUA aporta les barques necessàries per realitzar la prestació, tot i que no
hi consta el valor d’aquesta aportació. D’acord amb l’estudi econòmic que consta en
l’expedient, el valor estimat del contracte seria de 1.660 milers d’euros (suposant que les tarifes
indicades no duen IVA, aspecte que no s’especifica ni en l’informe ni en els PCAP), resultat
dels ingressos estimats anuals pels quatre anys de duració del contracte, sense modificacions
ni pròrrogues, atès que no hi estan previstes.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en els expedients.
En l’expedient núm. 1, malgrat hi consta un informe de necessitats del servei promotor on es
descriu l’objecte del contracte, aquesta descripció és insuficient, atès que no qualifica si aquest
contracte és de servei, subministrament, etc.; a més, no detalla adequadament les prestacions
objecte del contracte (art. 1 i 22 del TRLCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Quant al procediment d’adjudicació, s’ha tramitat de manera ordinària per procediment obert.
Ha estat qualificat de contracte no SARHA.
En l’expedient núm. 1 el contracte s’ha considerat no SARHA. Tot i que, d’acord amb el valor
estimat del contracte (superior a 200 milers d’euros) i el seu objecte (categoria 1 de l’Annex II
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del TRLSP), s’hauria d’haver considerat SARHA, amb totes les implicacions que suposa quant
a tipus de procediment, publicitat, règim de recursos, etc. (art. 14 i següents del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 el PPT conté clàusules que són pròpies del PCAP, com són la
documentació tècnica que ha de presentar el licitador, en la qual s’inclou la proposta
econòmica per oferir, la revisió del cànon amb l’IPC i la ponderació de les valoracions tècniques
(art. 68.3 del RGLCAP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1, l’informe justificatiu de la necessitat de contractar estableix un cànon
mínim anual a favor d’ENB de 15 milers d’euros, sense IVA. S’indica que aquesta quantitat és
adequada al benefici que previsiblement ha de tenir l’empresa adjudicatària, d’acord amb
l’estudi realitzat a l’efecte. Juntament amb l’informe justificatiu consta un estudi econòmic i
financer sobre l’explotació de les boies, que no està signat. Pel que fa a l’estudi econòmic
d’ingressos i despeses, malgrat s’explica la composició de les despeses, els càlculs que s’hi
inclouen no es poden reproduir, per manca de desglossament de determinats conceptes i
d’informació. Per això, no es pot comprovar la coherència de la totalitat dels apartats, ni que el
cànon mínim fixat en la licitació sigui raonable (art. 87 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 el pressupost de licitació que figura en el PCAP és l’import del cànon
anual que ha de percebre ENB (l’IBANAT en l’execució del contracte), quan hauria d’haver
incorporat totes les anualitats del contracte (art. 67.2 del RGLCAP). En l’anunci de licitació del
perfil de contractant, el pressupost consignat només correspon a l’import del cànon per un any,
sense indicar que es tracta d’una anualitat del contracte (art. 142.4 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1, el 6 de maig de 2013 l’anunci de licitació s’ha publicat en el BOIB i el
perfil de contractant. Atès que el contracte fiscalitzat s’hauria d’haver considerat SARHA, i que
malgrat no fos SARHA s’ha d’aplicar l’article 190 del TRLCSP, perquè les entitats no disposen
d’instruccions internes de contractació, s’hauria d’haver publicat l’anunci de licitació en el
DOUE amb els terminis de publicació mínims indicats en l’article 143 del TRLCSP (art. 142 i
190 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 no consta que la notificació de l’adjudicació s’hagi realitzat a tots els
licitadors per un mitjà que permeti comprovar que el destinatari ha rebut la dita notificació (art.
59.1 de la Llei 30/1992).
La formalització del contracte s’ha publicitat en el perfil de contractant, el 7 de juny de 2013.
En l’expedient núm. 1 no consta la remissió de la informació prevista en els articles 29 i 30 del
TRLCSP al Registre de Contractes (art. 20 del Decret 48/2012, de 8 de juny).
6. Selecció dels contractistes
En l’expedient consten les actes preceptives de la Mesa de Contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els licitadors, la verificació que no incorren en les
prohibicions per contractar amb l’Administració, i en les quals es valoren els criteris
d’adjudicació d’acord amb la ponderació atribuïda en els plecs. La Mesa de Contractació fa la
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
En l’expedient núm. 1, per acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica del contractista,
el PCAP exigeix el conjunt de mitjans genèrics a què fan menció els art. 75 i següents del
TRLCSP, però sense especificar, en cap cas, les condicions mínimes o llindars que s’han de
complir, en funció de l’objecte del contracte, per ser considerats solvents.
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En el mateix expedient núm. 1, la fórmula relativa al preu dóna més puntuació a l’oferta amb el
cànon més alt i, la resta, la puntua de manera proporcional respecte a l’oferta més bona. Així, si
una empresa proposa l’import mínim del pressupost, obté 15 punts d’entrada, perquè amb la
fórmula proposada no es poden obtenir zero punts. Per tant, la valoració del preu està
desvirtuada (art. 150 del TRLCSP).
7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 la documentació prèvia a la formalització del contracte, aportada per
l’adjudicatari, no té registre d’entrada i la data de la diligència on es fa constar la presentació de
la documentació té data anterior al mateix requeriment (art. 38 Llei 30/1992).
En el dit expedient núm. 1 no consta el certificat de l’adjudicatari de no incórrer en les
prohibicions per contractar (art. 60.1 i 73 del TRLCSP).
D’acord amb el que estableix la normativa vigent, la constitució de la garantia definitiva
establerta en el PCAP s’ha formalitzat en el contracte.
8. Execució del contracte
D’acord amb el que disposa la clàusula tercera del contracte, el contractista ha d’abonar el
cànon en un únic pagament anual que ha de realitzar dins el darrer trimestre de cada any.
En l’expedient consten les factures següents que ha emès l’IBANAT (imports expressats en
euros):
NÚM. FRA DATA FACTURA
CONCEPTE
BI
IVA (21%) TOTAL FACTURA COBRAMENT (1)
N03/13
31/10/2013
Cànon 2013
35.000,00
7.350,00
42.350,00
31/03/2015
AB 02
01/10/2014
Correcció import cànon 2013 972,60 - 204,25
1.176,85
31/03/2015
N01/15
31/01/2015
Cànon 2014
33.847,25
7.107,92
40.955,17
07/05/2015
N04/15
31/10/2015
Cànon 2015
33.847,25
7.107,92
40.955,17 Pendent a juny 2016
(1) Segons les dades del llibre major comptable

L’import del cànon de 2013 (corregit per la nota d’abonament de 2014) resulta del prorrateig del
cànon que ha ofert l’adjudicatari pels dies transcorreguts entre l’inici del contracte i el 31 de
desembre de 2013.
En l’expedient núm. 1 el cànon de 2013 i de 2014, segons els registres comptables, s’ha cobrat
amb retard. D’altra banda, la facturació del cànon de 2014 es produeix amb retard respecte a
allò previst en els plecs. El cànon corresponent a 2015 està pendent de cobrament en el
moment d’elaborar aquest Informe (juny de 2016).
En l’expedient núm. 1 consten diverses consultes del responsable del contracte al director
gerent de l’IBANAT (de 28 d’abril i 2 de maig de 2014), a fi d’establir la quantia econòmica del
cànon que li correspon facturar a l’IBANAT, atesos els motius següents:


En l’exercici 2013, segons comunicacions del contractista, que no consten en
l’expedient, no s’han instal·lat 42 boies de diferents tipologies a diferents camps
d’ancoratge, a causa que no s’han pogut trobar els punts d’ancoratge.



El 20 de febrer de 2014, el Tribunal Suprem dicta la sentència del recurs de cassació
núm. 3732/2011 en la qual anul·la l’article 6 del Decret 31/2007, que aprovava el Pla de
gestió de les badies de Pollença i Alcúdia, cosa que afecta 50 de les 308 boies objecte
de la prestació (un 16,23 % de les unitats).

En l’expedient núm. 1 no consta cap pronunciament respecte a la manca d’instal·lació de 42 de
les 308 boies, ni cap reajustament del cànon per aquest motiu (art. 107.b) del TRLCSP).
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En l’expedient núm. 1 consta un informe, de 16 d’octubre de 2014, sobre l’aplicació de la
Sentencia del TS, que indica que el contractista no pot explotar 50 boies (és a dir, llogar-les als
usuaris), tot i que ha de mantenir la vigilància de la posidònia en la zona afectada. No s’ha
pogut determinar si alguna d’aquestes 50 boies està inclosa en les 42 boies esmentades enl
paràgraf anterior.
En l’expedient núm. 1, per aplicació de la sentència del TS, consta un procediment no previst
en el PCAP, per compensar econòmicament l’adjudicatari per la no-explotació de les 50 boies.
La clàusula 29 del PCAP determina que el contracte es pot modificar en les condicions, amb
l’abast i els llindars expressats, si escau, en la lletra T del quadre de característiques del
contracte, sense que, en l’esmentat quadre, es disposi cap supòsit ni llindar. No obstant això,
per aplicació de l’article 107 del TRLCSP, el contracte es pot modificar quan s’esdevinguin les
circumstàncies allà previstes, sempre que no s’alterin les condicions essencials de la licitació i
l’adjudicació. Atès que la variació en 50 boies i la variació del cànon són condicions essencials
de la licitació, no es compleixen els requisits establerts en l’article 107 del TRLCSP, per la qual
cosa s’hauria d’haver resolt el contracte i fer una nova licitació (clàusula 32 del PCAP i art. 105 i
223 g) del TRLCSP).
Cal tenir en compte que, d’acord amb l’informe del càlcul de la variació del cànon, per
determinar l’import de la indemnització es fa una estimació dels ingressos que s’han deixat de
percebre per no haver pogut llogar aquestes boies (prenent com a base del càlcul l’ocupació
real de l’any 2013 i no l’estimació d’ocupació que es va tenir en compte per calcular el cànon en
la licitació), així com una estimació dels costs fixos que s’han d’assumir, però no dels costos
variables. Aquest procediment de càlcul és diferent al que es va realitzar en el procediment de
la licitació. A més, implica passar de pagar un cànon de 60 milers d’euros (sense IVA), per 308
boies (segons l’oferta de l’adjudicatari), a pagar 34 milers d’euros (sense IVA), per 258 boies.
Així, la reducció del cànon per pagar és de 26 milers d’euros, un 43,58 % i la reducció en el
nombre de boies és de 50, cosa que representa un 16,23 %.
En l’expedient núm. 1, el 19 de desembre de 2014 s’ha notificat al contractista la modificació
del cànon a partir de l’any 2014, si bé no se li dóna audiència (art. 211 del TRLCSP).

I.

CONSORCI TRANSPORT DE MALLORCA (CTM)

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat el Consorci Transport de Mallorca (CTM) ascendeix a un total de
5.367 milers d’euros.
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat cinc contractes de serveis, així com
contractes especials formalitzats en aquest període i no comunicats a l’SCIB mitjançant el
document TRAIN, per un import total de 433 milers d’euros, que s’han inclòs, als efectes
d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat l’any 2013. A
més, en aquest mateix treball s’ha detectat un contracte en què l’import contractat va referit a
un percentatge sobre els ingressos que ha de generar el servei de connectivitat d’Internet a
l’Estació Intermodal de Palma.
Així, el detall dels contractes formalitzats pel CTM, l’any 2013, és el següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
413
7%
Contractes
principals i
complem.
5.387
93%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros) (*)

Serveis
3.546
61%

Administr.
especial
71
1%

Gestió de
Serveis
Públics
2.127
37%

Subministr
56
1%

(*) No s’hi inclou el contracte adjudicat referit a un percentatge sobre els ingressos que ha de generar el servei de connectivitat d’Internet.

Els procediments d’adjudicació dels contractes (excloses les pròrrogues) han estat els
següents:
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Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Adjudicació
d'euros) (*)
directa
2.127
40%

Contracte
derivat
d'acord
marc
176
3%
Negociat
sense
publicitat
102
2%

Negociat
amb
publicitat
56
1%

Obert
2.927
54%

(*) No s’hi inclou, en l’eleaboració d’aquest gràfic, el contracte adjudicat referit a un percentatge sobre els ingressos que ha de generar el servei de
connectivitat d’Internet a l’Estació Intermodal de Palma.

El Consorci Transport de Mallorca no ha retut a l’SCIB la informació relativa als contractes
formalitzats durant l’exercici 2014 en el termini establert, per la qual cosa no formen part de la
mostra seleccionada. En conseqüència, no ha estat possible verificar si el Consorci ha complert
la normativa de contractació durant l’exercici 2014.
En qualsevol cas, es mostra a continuació el detall dels expedientes de contractació de
l’exercici 2014 que ha tramès el Consorci fora del termini establert per l’SCIB, per un import
total adjudicat de 2.134 milers d’euros.78
Expedients per concepte. Import adjudicat 2014
(en milers d'euros)
Contractes
principals i
complem.
1.848
87%

Modificats
286
13%

78

Paràgraf i gràfics modificats en virtut de les al·legacions presentades.
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Expedients per objecte. Import adjudicat 2014 (en
milers d'euros)
Serveis
1.662
78%

Administratius
especials
35
2%

Gestió de
Serveis
Públics
437
20%

Els procediments d’adjudicació dels contractes (excloses les modificacions) han estat els
següents:79
Expedients per procediment. Import adjudicat 2014
(en milers d'euros)
Obert
875
47%

Negociat sense
publicitat
176
10%

Contracte
derivat d'acord
marc
360
19%

Adjudicació
Directa
437
24%
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’han examinat dos expedients de contractació. El tipus de tramitació i el procediment
d’adjudicació dels contractes, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:80

79

Gràfic modificat en virtut de les al·legacions presentades.

80

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSORCI TRANSPORT DE MALLORCA (MILERS D’EUROS)
NÚM.

EXERCICI

OBJECTE

1

2013

2

2013

Adquisició i instal·lació de
màquines de venda de
barreres tarifàries i vídeo
vigilància a les estacions de
tren i metro
Prestació del servei de
connectivitat a Internet en
mobilitat a l’Estació Intermodal
de Palma

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ

3.431
20% Sobre
ingressos
generats pel
servei

ADJUDICAT

2.814
26% sobre
ingressos
generats pel
servei

% BAIXA /
(INCREMENT)

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

DEFICIÈN
-CIES

18,0%

Ordinària

Obert múltiples
criteris

4,5,6,7 i 8

(30,0%)

Ordinària

Obert un sol
criteri

1,3,4,5,6 i
7

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

Dels expedients anteriors s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
El Consorci de Transports de Mallorca té la consideració d’Administració Pública, a l’efecte de
l’àmbit d’aplicació subjectiva del TRLCSP.
D’acord amb l’informe 2/2009, d’11 de setembre, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de les Illes Balears, el Consorci està exclòs de l’àmbit d’aplicació de 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. No obstant això, quan el Consorci subscriu
contractes compresos en l’àmbit d’aplicació objectiva de la Llei 31/2007, s’han de tenir en
compte els llindars econòmics i les exclusions a què es refereix l’article 6 d’aquesta Llei, per
determinar si aquests contractes estan subjectes a regulació harmonitzada d’acord amb el
TRLCSP.
L’òrgan competent aprofa de forma correcta cadascuna de les fases de l’expedient. El Consell
d’Administració aprova i adjudica els expedients i el seu president signa els contractes.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
En l’expedient núm. 2, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va estimar
parcialment un recurs especial en matèria de contractació que va interposar el licitador no
adjudicatari contra l’Acord d’adjudicació del contracte administratiu especial, perquè l’empresa
adjudicatària no disposava de l’habilitació per executar la prestació de l’objecte del contracte i,
en conseqüència, va anul·lar l’acte d’adjudicació i va retrotreure les actuacions administratives
al moment d’efectuar la proposta d’adjudicació.
En l’expedient núm. 2 no consta el valor estimat del contracte, que hauria d’esser l’estimació
dels ingressos que rebrà el contractista i els costs que assumeix l’Administració.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat, per a les finalitats del servei públic
corresponent, s’ha de justificar en els expedients. En tots els expedients examinats consta
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l’informe referent a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat pública per satisfer, i
també la descripció del seu objecte.
L’objecte de l’expedient núm. 2 examinat és subscriure amb una empresa un contracte per a la
connectivitat a Internet en mobilitat a l’Estació Intermodal de Palma. El Consorci ha de
percebre, com a contraprestació econòmica d’aquest contracte, un percentatge sobre els
ingressos del servei de connectivitat.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Ambdós expedients revisats són objecte de tramitació ordinària mitjançant procediment obert,
amb criteris múltiples d’adjudicació, el primer, i amb un sol criteri, el segon.
En els expedients analitzats consta que l’òrgan de contractació aprova el PCAP i el PPT.
En l’expedient núm. 2 no consta el valor estimat del contracte (que seria l’estimació del
percentatge mínim del 20 % dels ingressos generats per aquest servei pel termini d’execució
previst incloent-hi les pròrrogues), per la qual cosa no és possible avaluar si la tramitació del
procediment de contractació és o no l’adequada (art. 88.1 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 2, en l’apartat 11.1.1 c), «l’acreditació de la solvència econòmica,
financera i tècnica…», del PCAP, no estan ben detallats els requisits mínims de solvència
econòmica i financera i de solvència tècnica que han de complir els licitadors (article 62 del
TRLCSP).
En l’expedient núm. 2, en el moment de la formalització, l’adjudicatari no disposa del títol
habilitant necessari per executar el contracte. A més, el contingut de l’oferta del licitador no
adjudicatari no s’ajusta als plecs que regeixen el contracte, per la qual cosa també s’hauria
d’haver rebutjat.
En el mateix expedient núm. 2, el PCAP i el PPT no inclouen un pressupost base de licitació
(art. 67c) i 68 b) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 1 i 2 consta la justificació que el preu del contracte és adequat al de
mercat, sense que es detallin les dades que permeten fonamentar la dita justificació (art. 87 del
TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 el valor estimat del contracte que figura en el PCAP no té en compte les
modificacions del contracte que s’hi disposen (art. 88.1 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1, en el certificat d’existència de crèdit (signat pel cap de Gestió Financera
del Consorci, el 23 de gener de 2013) i en l’informe de despesa pluriennal que emet la Direcció
General de Pressuposts i Finançament, el 3 de desembre de 2012, s’indica que la prestació
objecte de l’expedient núm.1 es pot autofinançar a través del capítol 3 d’ingressos, mitjançant
l’augment de la recaptació per l’emissió dels bitllets del tren. No obstant, ambdós informes
certifiquen l’existència de romanent d’ingressos de capital del Consorci per als exercicis futurs
en un import suficient per finançar el projecte. Cal destacar que el Consorci materialitza la
prestació i l’entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) recapta els ingressos, sense que
aquests retornin al Consorci per autofinançar el projecte.
En l’expedient núm. 1 el PCAP informa que el projecte està cofinançat en un 50 % amb càrrec
al FEDER, en el marc del Programa Operatiu de Balears 2007-2013.
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5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’anunci de licitació s’ha publicat en el BOIB, el BOE i el DOUE, i en
l’expedient núm. 2 s’ha publicat en el BOIB. La licitació d’ambdós expedients s’han publicat en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
En l’expedient núm. 1 la publicació de la formalització del contracte en el BOIB no ha respectat
el termini de quaranta-vuit dies, comptadors des de la data de formalització, i no consta la
publicació de la formalització del contracte en el DOUE (art. 154 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 l’apartat 25 del PCAP indica que són a compte de l’empresa
adjudicatària les despeses derivades de la publicació de la licitació del contracte, sense que
consti en l’expedient que el contractista hagi liquidat la despesa de publicitat de la licitació,
fixada en el PCAP en un màxim de 900 euros.
En l’expedient núm. 2 no consta el valor estimat del contracte, ni és possible que l’SCIB
l’estimi, per la qual cosa no pot avaluar si la publicitat realitzada és adequada o no, d’acord
amb la normativa aplicable en matèria de contractació.
6. Selecció dels contractistes
Ambdós expedients fiscalitzats, tramitats per procediment obert, disposen de 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 la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
En l’expedient núm. 1, en l’informe tècnic de valoració de les ofertes el criteri no avaluable
mitjançant fórmula s’ha subdividit en diversos criteris més concrets i s’han aplicat uns
procediments de valoració que no estaven inicialment prevists en el PCAP (art. 150.2 del
TRLCSP). D’altra banda, només consta signat un dels fulls de l’informe tècnic i queda sense
signar la part de l’informe on es detallen les valoracions que corresponen a cada un dels
licitadors.
En l’expedient núm. 1 no es respecta el termini de dos mesos per resoldre l’adjudicació del
contracte, comptadorr des de l’obertura de les proposicions (art. 161.2 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 2 no consta el certificat de proposicions rebudes (art. 80.5 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre).
7. Formalització del contracte
En els expedients núm. 1 i 2 figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i
s’ha constituït, quan pertoca, la garantia definitiva.
En l’expedient núm. 1 el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària no conté una
manifestació quant al fet que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre de
Contractistes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa no han variat (art. 146.3 del
TRLCSP).
En el mateix expedient núm. 1 el Consorci supera el termini d’un mes, des de la formalització
del contracte, per comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes (art.
20, «Comunicació de dades» del Decret 48/2012, de 8 de juny).
En l’expedient núm. 1, el 2 de juny de 2014, el Consell d’Administració aprova la modificació
del contracte, tot i que no consta la formalització de la modificació ni el reajustament de la
garantia (art. 219.2 i 99.3 del TRLCSP).
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En l’expedient núm. 2, el contracte i el PCAP estableixen la formalització d’una garantía per
import de 500 euros. Atès que en l’expedient no consta el pressupost de licitació, no es disposa
d’informació per avaluar si l’import de la garantia sol·licitada s’adequa o no a l’article 95 del
TRLCSP.
8. Execució del contracte
En els expedients núm. 1 i núm. 2 figuren les factures que ha emès el contractista, amb la
conformitat del servei promotor de la contractació.
En l’expedient núm. 1 la data de finalització del contracte és el 17 de juliol de 2017. En el
moment d’elaborar aquest Informe, el Consorci ha rebut un total de cinc factures relatives a
l’objecte del contracte, i només una factura compleix el termini de pagament establert en la Llei
3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Arran d’aquest recurs, el 28 de novembre de 2013 i una vegada formalitzat el contracte, el
Consell d’Administració del Consorci aprova la liquidació del contracte i el desistiment del
contracte administratiu especial, atès que, efectivament, l’adjudicatari no disposava del títol
habilitant necessari per executar el contracte en el moment de la formalització i, a més, perquè
s’hauria d’haver rebutjat l’oferta del licitador no adjudicatari a causa que el contingut de l’oferta
no s’ajustava als plecs que regien el contracte.
En l’expedient núm. 2 el contracte es va resoldre el 28 de novembre de 2013. El contractista va
executar el contracte corresponent al període que va de juliol 2013 a octubre de 2013, per un
import de 105,44 euros (excloent-ne l’IVA).

J.

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes formalitzats per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ascendeix a un total de
17.868 milers d’euros.
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat contractes formalitzats no comunicats a
l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 290 milers d’euros, que s’han
inclòs, als efectes d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat
l’any 2013.
Així, el detall dels contractes formalitzats per SFM, l’any 2013, és el següent:
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Expedients per concepte.
Imports adjudicats el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals i
complem.
12.775
70%

Pròrrogues
5.383
30%

Expedients per objecte.
Imports adjudicats el 2013 (en milers
d'euros)
Obres
4.546
25%

Serveis
12.400
68%

Subministr.
1.212
7%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment. Imports
adjudicats el 2013 (en milers d'euros)

Contracte
derivat
d'Acord
Marc
6.117
48%

Obert
6.368
50%

Negociat
sense
publicitat
290
2%

L’entitat no ha retut correctament a l’SCIB la informació relativa al contracte derivat de l’Acord
marc de l’any 2013 objecte de fiscalització, atès que comunica un import d’adjudicació de 4.647
milers d’euros, quan aquest és de 5.004 milers d’euros, excloent-ne l’IVA. A més, s’ha constatat
que en alguns dels contractes de la relació retuda el preu de licitació és superior al seu valor
estimat.
SFM no ha retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa als contractes que ha
formalitzat l’entitat durant l’exercici 2014, per la qual cosa aquests no formen part de la mostra
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seleccionada. En conseqüència, no ha estat possible verificar si l’entitat compleix la normativa
de contractació durant l’esmentat exercici.
Tot i així, de la informació tramesa fora de termini es desprèn que els contractes formalitzats
l’any 2014 sumen un import total de 20.482 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 ( en milers
d'euros)
Contractes
principals
19.005
93%

Pròrrogues
1.477
7%

Obres
5.429
26%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Serveis
14.532
71%

Subministr
521
3%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat 2014 (en milers Contracte
derivat
d'euros)
d'Acord
Marc
11
0%

Obert
17.821
94%

Adjudicació
directa
347
2%
Restringit
827
4%
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b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 6.055 milers
d’euros. El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (MILERS D’EUROS)
NÚM

1

EXERCICI

2013

OBJECTE

PRESSUPOST
LICITACIÓ

Subministrament d’energia elèctrica

CODI
1
2
3
4

ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

6.055

6.055

0,0%

-

Contracte
Derivat de
l’Acord Marc de
la CAIB

3,4,7 i 8

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
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 la seva activitat institucional (transport
ferroviari), per un import superior als llindars fixats per l’article 16. Per a la resta de contractes,
Serveis Ferroviaris de Mallorca té la consideració de poder adjudicador, a l’efecte de l’àmbit
d’aplicació subjectiva del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic.
En el perfil del contractant de l’entitat fiscalitzada figuren les instruccions internes de
contractació, aprovades el febrer de 2009 i modificades i aprovades pel Consell d’Administració
el 2 de juny de 2014 i el 14 de desembre de 2015.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’expedient fiscalitzat té per objecte el subministrament d’energia elèctrica a les instal·lacions
de SFM, de conformitat amb l’Acord marc de subministrament elèctric de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
La tramitació d’aquest expedient es regula en les instruccions de la Secretaria de la Central de
Contractació de l’Administració de la CAIB, relatives al procediment de tramitació dels
contractes derivats de l’Acord marc per subministrar energia elèctrica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels Ens del Sector Públic Autonòmic.
En l’expedient consta l’informe referent a la conveniència d’adherir-se a l’esmentat Acord marc.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
El 16 de maig de 2013, el Consell d’Administració de SFM acorda adherir-se a l’Acord marc per
subministrar energia elèctrica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels Ens del
Sector Públic Autonòmic. I, el 23 de maig de 2013, es formalitza el contracte derivat amb
l’empresa adjudicatària de l’Acord marc.
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En l’expedient núm. 1 no consta la documentació exigida a l’adjudicatari per formalitzar el
contracte derivat, establerta en el punt 7 de l’apartat «Contractació Derivada» de les
instruccions de la Secretaria de la Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears sobre el procediment de tramitació dels contractes derivats de
l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels Ens del Sector Públic Autonòmic. La dita documentació és
l’acreditació d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i la declaració responsable de la vigència i el compliment de la capacitat, la
representació de l’empresa i la solvència.
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1 consta l’estimació de la despesa energètica de Serveis Ferroviaris de
Mallorca per al període de duració del contracte derivat, realitzada per la Direcció General
d’Indústria i Energia per iniciar la tramitació de l’expedient (punt 4 de l’apartat de Contractació
derivada de les instruccions de la Secretaria de la Central de Contractació de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre el procediment de tramitació dels contractes
derivats de l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels Ens del Sector Públic Autonòmic). No obstant
això, la data de l’estimació de la despesa energètica és posterior a la data de la documentació
que figura en l’expedient, inclosa la data del contracte derivat.
5. Publicitat dels contractes
D’acord amb el que estableix l’article 197.2 del TRLCSP, l’adjudicació de contractes derivats de
l’Acord marc, subjectes a regulació harmonitzada, està condicionada al fet que, en el termini de
48 dies des de la seva formalització, s’hagi tramès l’anunci corresponent al DOUE i s’hagi
publicat en el BOE. Les dites publicacions s’han fet efectives els dies 2 i 7 de maig de 2013,
respectivament.
Així mateix, s’ha publicitat en el perfil de contractant de la Central de Contractació de
l’Administració de la CAIB la informació exigida en l’article 19 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
de bona administració i bon govern de les Illes Balears.
6. Selecció dels contractistes
El 12 de març de 2013, el conseller d’Administracions Públiques adjudica l’Acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels Ens
del Sector Públic Autonòmic. El 16 de maig de 2013, el Consell d’Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca acorda adherir-se a l’esmentat Acord marc.
7. Formalització del contracte
En l’expedient analitzat consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte derivat i
s’ha constituït la garantía definitiva.
En l’expedient núm. 1 la data de formalització del contracte derivat és anterior a la de
notificació de l’adhesió de SFM a l’Acord marc remesa a l’empresa adjudicatària, i també és
anterior a la data de constitució de la garantia definitiva que aporta l’empresa adjudicatària.
En l’expedient núm. 1 no es compleix el termini per comunicar la formalització del contracte
derivat a la Secretaria de la Central de Contractació (punt 5 de l’apartat de Contractació
derivada de les instruccions de la Secretaria de la Central de Contractació de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre el procediment de tramitació dels contractes
derivats de l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels Ens del Sector Públic Autonòmic).
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8. Execució del contracte
En l’expedient revisat consten les factures que ha emès l’empresa adjudicatària amb la
conformitat de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
En l’expedient núm. 1, en cinc de les 23 factures analitzades no s’ha complert el termini de
pagament establert en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

K.

FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FBIT)

a. CONTRACTACIÓ

La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia no ha retut a l’SCIB la informació relativa als
contractes que ha formalitzat l’entitat durant l’exercici 2013. En conseqüència, no ha estat
possible verificar si el Consorci ha complert la normativa de contractació durant l’esmentat
exercici.
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat cinc contractes formalitzats i no comunicats
a l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 241 milers d’euros, que s’han
inclòs, als efectes d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat
l’any 2013.
Així, el detall dels contractes formalitzats per FBIT, l’any 2013, és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)

Contractes
principals
241
100%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Serveis
d'euros)
213
88%

Contract.
privats
20
8%

Subministr
8
4%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
Obert;
d'euros)
223 ;
93%

Negociat
sense
publicitat
18
7%

En l’exercici 2014, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat la FBIT ascendeix a un total de 451 milers d’euros, amb el detall
següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat 2014 (en milers d'euros)

Contractes
principals i
451
100%
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Expedients per objecte.
Import adjudicat 2014 (en milers d'euros)
Subministraments
162
36%

Serveis
289
64%

Els procediments d’adjudicació han estat els següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat 2014 (en milers d'euros)

Obert
318
71%

Negociat sense
publicitat
108
24%

Negociat amb
publicitat
25
5%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 115 milers d’euros.
El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (MILERS D’EUROS)
NÚM
.

1

EXERCICI

2013

OBJECTE
Contracte de serveis per a
l’elaboració d’una agenda de
l’Estratègia Regional
d’Especialització Intel·ligent de les
Illes Balears (S3)

CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ

ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

116

115

0,9%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
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1. Aspectes generals
La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia té la consideració de poder adjudicador als efectes
del TRLCSP. En el perfil de contractant de l’entitat figuren les instruccions internes de
contractació, que el 7 de novembre de 2012 va aprovar el Patronat de la Fundació.
El gerent de la Fundació, que és l’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa, del PCAP i
PPT i de l’adjudicació dels expedients de contractació, aprova de forma correcta cadascuna de
les fases de l’expedient.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt. Tot i així cal esmentar que la Fundació Balear
d’Innovació o Tecnologia és una fundació pública del Govern de les Illes Balears que va
integrar recentment la Fundació IBIT, el ParcBIT SA i BITEL SA. Com a conseqüència
d’aquesta integració, s’ha observat que els procediments de contractació de la Fundació no
estan totalment unificats.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient consta l’informe relatiu a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat
pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient s’ha tramitat per procediment obert i ha estat objecte de tramitació ordinària amb
criteris múltiples d’adjudicació.
En l’expedient núm. 1 no consta que l’òrgan de contractació hagi aprova l’ordre d’inici del
procediment de contractació ni els plecs (punt 10 de les instruccions internes de contractació).
En el dit l’expedient núm. 1 no consta el certificat d’existència de crèdit, o document que
legalment el substitueix, per acreditar la disponibilitat pressupostària (punt 10, «preparació de
contractes» de les instruccions internes de contractació).
En el mateix expedient núm. 1, en l’apartat F4) «mitjans d’acreditació de la solvència
financera» del PCAP se sol·licita, com a justificant de la solvència econòmica-financera, una
declaració d’una entitat financera o, si no n’hi ha, una assegurança d’indemnització per riscs
professionals. En el plec no es defineix quin tipus de declaració o assegurança s’ha d’aportar.
En aquest expedient núm. 1 el PCAP assigna prerrogatives a l’òrgan de contractació sobre la
interpretació, la resolució de dubtes, la modificació i la resolució del contracte que no li
corresponen, atès que la Fundació és un poder adjudicador, no una administració pública (art.
20 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1 consta un informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat. No obstant, no hi consta el detall de les dades que permetin fonamentar la dita
adequació, ni els càlculs que fonamenten l’import del valor estimat del contracte (art. 87 i 88 del
TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
L’anunci de licitació de l’expedient examinat, tramitat per procediment obert, s’ha publicat en un
mitjà de comunicació i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
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En l’expedient núm. 1 no consta la notificació de l’adjudicació als licitadors, tal com s’exigeix en
les instruccions internes de contractació i en el TRLCSP.81
En aquest expedient núm. 1 la Fundació ha superat el termini d’un mes des de la formalització
del contracte per comunicar-ne les dades bàsiques al Registre de Contractes (art. 20,
«Comunicació de dades» del Decret 48/2012, de 8 de juny).82
6. Selecció dels contractistes
En l’expedient núm. 1 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 la proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. Això no obstant, en l’informe tècnic no es fonamenten
les valoracions assolides d’acord amb un mètode de valoració. A més, en el PCAP no es
defineixen amb exactitud els mètodes de valoració dels criteris no avaluables mitjançant
fórmules (article 150.2 del TRLCSP).
7. Formalització del contracte
En l’expedient analitzat figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i s’ha
constituït la garantía definitiva.
8. Execució del contracte
En l’expedient figuren les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del servei
promotor de la contractació.
En l’expedient núm. 1 el contractista ha certificat l’execució de la totalitat del treballs a través
de dues factures, i només una factura compleix el termini de pagament establert en la Llei
3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

L.

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, la Fundació Teatre Principal d’Inca informa d’un contracte de serveis que
s’ha formalitzat el 2014. Es tracta de la modificació de la redacció dels projectes necessaris per
reformar i rehabilitar el Teatre Principal d’Inca i la seva direcció d’obra, per un import de 361
milers d’euros.
Durant l’exercici 2014, segons les dades que ha tramès l’entitat, la Fundació Teatre Principal
d’Inca ha formalitzat un contracte, per un import adjudicat de 3.463 milers d’euros (amb IVA),
que s’ha tramitat mitjançant procediment obert amb criteris múltiples. S’ha de tenir en compte
que, al 2014, també s’ha formalitzat el contracte esmentat en el paràgraf anterior.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 3.463 milers
d’euros. El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

81

Documentació aportada en la fase de les al·legacions.

82

Ídem.
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ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA (EN MILERS D’EUROS)
PRESSUPOST
NÚM. EXERCICI
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Execució del projecte de
reforma i rehabilitació del
Obert criteris
1
2014
Teatre Principal d’Inca
4.837
3.463 28,4%
Ordinària
múltiples
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

CODI
1
2
3
4

CAIB 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
La Fundació Teatre Principal d’Inca té la consideració de poder adjudicador, a l’efecte de
l’àmbit d’aplicació subjectiva del TRLCSP.
La Fundació disposa d’instruccions internes de contractació, que ha aprovat el Patronat de la
Fundació en la sessió de 30 de desembre de 2013. Segons aquestes instruccions, són
aplicables els procediments regulats en els plecs respectius, en el TRLCSP i les seves
disposicions de desplegament, i, supletòriament, la resta de normes de dret privat, quant a la
preparació i l’adjudicació dels contractes. Quant als seus efectes i l’extinció, els contractes de la
Fundació es regeixen pel dret privat. No obstant això, el punt 3 de les esmentades instruccions
internes indica que els efectes i l’extinció dels contractes es regeixen per allò previst en els
plecs de condicions respectius, el TRLCSP i, supletòriament, les normes de dret privat. En
conseqüència, sembla que hi ha una incoherència en les instruccions internes de contractació
en relació amb el règim aplicable als efectes i l’extinció dels contractes.
El Patronat de la Fundació aprova els plecs de condicions.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient consta un informe sobre la necessitat d’un teatre a la ciutat d’Inca, que ha emès
la tècnica de Cultura i Normalització de l’Ajuntament d’Inca.
En l’expedient núm. 1 no consta una ordre d’inici de l’òrgan de contractació de la Fundació que
indiqui la conveniència d’efectuar el contracte i la finalitat pública per satisfer (art. 109.1 del
TRLCSP).
Una vegada elaborat el projecte tècnic del contracte, el Patronat de la Fundació l’ha aprovat, el
30 de desembre de 2013, juntament amb l’expedient de contractació.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient és objecte de tramitació ordinària i el contracte s’ha adjudicat mitjançant
procediment obert amb múltiples criteris.
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En l’expedient núm. 1 no consta justificada adequadament l’elecció del procediment i els
criteris que s’han tingut en consideració per adjudicar el contracte (art. 109.4 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 no consta l’informe de supervisió del projecte d’obra, ni l’acta de
replanteig prèvia a la tramitació de l’expedient de contractació, tal com estableixen els articles
121 i 126 del TRLCSP, respectivament. Aquesta incidència ja es posa de manifest en l’informe
jurídic de revisió dels plecs, de 30 de desembre de 2013.
L’expedient núm. 1 correspon a una despesa de caràcter pluriennal. No consta que s’hagi
comprovat que la despesa que s’imputa a cada un dels exercicis futurs no excedeix la quantitat
que resulta d’aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març).83
En l’expedient núm. 1 el PCAP no fa menció al fet que la forma de tramitació és l’ordinària i
tampoc hi consta el CNPA (codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació
Nacional de Productes per Activitats) (art. 67.2 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient consta un pressupost corresponent a la totalitat del projecte per executar detallat
per capítols. Aquest pressupost, els signen els facultatius del projecte contractat per la
Fundació i el visa el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
En l’expedient núm. 1 no consta el valor estimat del contracte, ni el seu càlcul, paràmetre que
determina, entre altres aspectes, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada (art. 88
del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 l’anunci de licitació s’ha publicat en el BOIB i en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació; si bé, en matèria de publicitat, s’han detectat les incidències
següents :


L’article 188.3 «Normes generals» de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, indica que el
PCAP, després d’aprovar-lo l’òrgan competent, s’ha d’exposar al públic durant el
termini de deu dies naturals, i així s’ha d’anunciar en el BOIB perquè es puguin
presentar reclamacions, les quals ha de resoldre el mateix òrgan. En l’expedient no
consta que el PCAP s’hagi exposat al públic, ni que s’hagi anunciat en el BOIB la dita
exposició pública.84



No consta que l’adjudicació i la formalització del contracte s’hagin publicat en el perfil
de contractant, tal com estableixen els articles 151.4 i 154.1 del TRLCSP,
respectivament. Així mateix, no hi consta la publicació en el BOIB de la formalització
del contracte (art. 151.2 del TRLCSP).



No consta que s’hagin tramès al Registre de Contractes les dades previstes en l’article
333.3 del TRLCSP.

6. Selecció dels contractistes
L’expedient fiscalitzat, tramitat per procediment obert, disposa de les actes preceptives de la
Mesa de Contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors
83

Malgrat l’al·legació formulada i malgrat el fet que la CAIB integra la Fundació en els seus pressuposts, un cop analitzats els seus estatuts i
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, aquesta Fundació és una entitat
dependent de l’Ajuntament d’Inca i, per tant, li és plenament aplicable la normativa reguladora de les administracions locals.
84

Ídem.
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per ser admesos i es valoren les ofertes, d’acord amb l’informe tècnic de valoració. La Mesa de
Contractació fa la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
En l’expedient núm. 1 els criteris de valoració no avaluables mitjançant fórmules estan descrits
en el PCAP de forma genèrica, sense establir gaire precisions quant al seu contingut (art.150.2
del TRLCSP).
En el dit expedient núm. 1 l’informe tècnic de valoració dels criteris no avaluables mitjançant
fórmula ha dividit cada criteri en subcriteris molt concrets i amb uns procediments de valoració
que no estan prèviament contemplats en el PCAP (art. 150.2 del TRLCSP). D’altra banda, a
l’informe tècnic només està signat el full on es detallen les regles de valoració i queda sense
signar la resta de l’informe, amb les valoracions que ha realitzat cada un dels licitadors.
7. Formalització del contracte
La constitució de les garanties establertes en el PCAP s’ha formalitzat d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.
En l’expedient núm. 1 el licitador adjudicatari no ha acreditat que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Inca, atès que en el PCAP no es
requereix aquesta acreditació. Tot i així, l’article 13 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
indica que quan l’òrgan de contractació depengui d’una Administració local s’ha d’exigir també
que no tingui deutes amb l’Administració local respectiva, a fi d’acreditar que l’empresa es troba
al corrent de la seva situació tributària.
En l’expedient núm. 1 l’apartat 31.3 del PCAP indica que són a compte de l’empresa
adjudicatària les despeses derivades de la publicació de la licitació del contracte. En l’expedient
no consta que el contractista s’hagi fet càrrec de la despesa de publicitat de la licitació, fixada
en el PCAP en un import màxim de 1.300 euros.
Les parts varen signar el contracte dia 2 de maig de 2014 i l’acta de comprovació de replanteig
té data de 7 de maig de 2014, i el període d’execució és de 10 mesos des d’aquesta data.
En l’expedient núm. 1 no consta una manifestació relativa al fet que les circumstàncies
reflectides en el certificat del Registre de Contractistes de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa no han variat (art. 146.3 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En el moment d’elaborar aquest Informe, el contracte està immers en un procés de resolució
per disconformitats entre les parts per diversos aspectes de l’execució del contracte.
El contractista ha emès 9 certificats, per un import total de 258 milers d’euros (7,45 % del total
de l’import adjudicat).
En l’expedient núm. 1 no es compleix el termini de pagament de les factures establert en la Llei
3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
El 22 de desembre de 2015, la Fundació acorda incoar un expedient per resoldre el contracte
d’obres, per incompliment culpable de l’empresa contractista, i també acorda l’aprovació inicial
de la liquidació de les obres. A data de treball de camp, resten pendents de pagament dos
certificats, per un import total de 24 milers d’euros (la liquidació que està en discussió), i també
les garanties que ha aportat el contractista, per 281 milers d’euros (que estan retingudes).
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L’obra està cofinançada en un 50 per cent amb fons FEDER. Segons les normes d’aquest
programa, les obres havien d’estar finalitzades i efectivament pagades abans del 30 de juny de
2015.

M.

FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA PERSONAL

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes formalitzats per la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal ascendeix a un total de 1.275 milers d’euros.
El detall dels contractes formalitzats per concepte, objecte i procediment és el següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Pròrrogues
482
38%
Contractes
principals
794
62%

Expedients per objecte. Import
adjudicat el 2013 (en milers d'euros)
Subministr
396
31%

Serveis
879
69%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
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Expedients per procediment. Import
adjudicat el 2013 (en milers d'euros)
Contracte
derivat
d'acord
marc
90
11%

Contract.
centralitz.
330
42%

Negociat
sense
publicitat
130
16%

Obert
243
31%

La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal no ha
retut a l’SCIB, en el termini establert, la informació relativa als contractes que ha formalitzat
durant l’exercici 2014, per la qual cosa aquests no formen part de la mostra seleccionada. En
conseqüència, no ha estat possible verificar si la Fundació ha complert la normativa de
contractació durant l’esmentat exercici.
Tot i així de la informació tramesa fora de termini es desprèn que els contractes formalitzats
l’any 2014 sumen un import total de 8.439 milers d’euros, amb el detall següent:
Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Contractes
principals
8.037
95%

Pròrrogues
402
5%

Expedients per objecte. Import
adjudicat el 2014 (en milers d'euros)
Contracte
mixt
3.402
40%
Gestió de
serveis
públics
323
Subministr
4%
81
1%

Serveis
4.633
55%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les pròrrogues) han estat els següents:
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Expedients per procediment. Import
adjudicat el 2014 (en milers d'euros)
Negociat
sense
publicitat
131
2%

Obert
7.900
98%

Altres
6
0%

b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 170 milers d’euros.
El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ EXPEDIENTS EXAMINATS. FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL (MILERS D’EUROS)
NÚM
.

EXERCICI

OBJECTE

Servei de transport adaptat per als
membres de dia gestionats per la
1
2013
Fundació
(*) L’import exclou l’IVA, atès que el servei n’està exempt.
CODI
1
2
3
4

PRESSUPOST
LICITACIÓ (*)

ADJUDICAT
% BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
(*)

183

170

7,1%

Ordinària

Obert un sol
criteri

1,3,4,6 i 8

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal té la
consideració de poder adjudicador als efectes del TRLCSP. En el perfil de contractant de
l’entitat figuren les instruccions internes de contractació, que va aprovar el Patronat el 19 de
desembre de 2008. El 28 de juliol de 2006, el Patronat de la Fundació autoritza al gerent de
l’entitat a aprovar i subscriure contractes i a formalitzar despeses fins un import de 500 milers
d’euros.
No hi consta un informe jurídic previ a l’aprovació de les instruccions internes de contractació
(art. 191 del TRLCSP i art. 26 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol), ni la seva actualització després
de l’entrada en vigor del TRLCSP.
El gerent de la Fundació, que és l’òrgan competent per aprovar la despesa, el PCAP i el PPT i
l’adjudicació, aprova de forma correcta cadascuna de les fases de l’expedient examinat.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
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2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient consta l’informe referent a la conveniència d’efectuar el contracte i a la finalitat
pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient núm. 1 ha estat objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb un sol
criteri d’adjudicació (preu).
En l’expedient núm. 1, en l’apartat F.2., «Medios de acreditación de la solvencia económica y
financiera», del quadre de característiques del contracte del PCAP se sol·licita com a justificant
de la solvència econòmica i financera la declaració d’una entitat financera, sense concretar quin
tipus de declaració s’exigeix.
L’article 22.1 de les instruccions internes de contractació de la Fundació estableix per rebre les
ofertes un termini mínim no inferior a 20 dies des de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil de contractant. En l’apartat I, «Presentación de proposiciones», del quadre de
característiques del contracte del PCAP s’estableix per rebre les ofertes un termini de 15 dies,
comptador a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. En
l’expedient núm. 1 la recepció de l’única oferta presentada compleix el termini establert en el
PCAP, però no el termini de 20 dies fixat en les instruccions internes de contractació.
En l’expedient núm. 1 per adjudicar el contracte no es compleix el termini màxim de 15 dies
naturals comptador des de l’endemà de l’obertura de les proposicions (clàusula 18.1 del
PCAP).
L’article 22.6 de les instruccions internes de contractació estableix que la notificació de
l’adjudicació es pot realitzar per fax si el licitador n’acredita la recepció. En l’expedient núm. 1
només consta la comunicació d’activitat del fax, sense que el licitador acrediti que ha rebut la
notificació.
El PCAP assigna prerrogatives a l’òrgan de contractació sobre la interpretació, la resolució de
dubtes, la modificació i la resolució del contracte que no li corresponen, atès que la Fundació
és un poder adjudicador i no una administració pública (art. 20 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1 consta l’informe per justificar que el preu del contracte és adequat al de
mercat, sense que es detallin les dades que fonamenten la dita justificació, ni els càlculs que
fonamenten l’import del pressupost de licitació.
5. Publicitat dels contractes
La licitació, l’adjudicació i la formalització del contracte han estat publicades en el perfil del
contractant. A més, la licitació i la formalització del contracte han estat publicades en el BOIB.
6. Selecció dels contractistes
L’expedient revisat disposa de les actes de la Mesa de Contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els contractistes per ser admesos, es verifica que
no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració i es valora el criteri
d’adjudicació, d’acord amb la ponderació atribuïda.
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Atès que la normativa de contractació considera suficient la declaració responsable de les
empreses licitadores, sense la necessitat d’aportar prèviament els documents acreditatius de la
solvència, és convenient que en l’expedient quedi constància de la comprovació de la
documentació que ha presentat el licitador que la Mesa de Contractació ha proposat com a
adjudicatari.
En l’expedient núm. 1 l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura del sobre 2, proposició
econòmica, en la qual es proposa l’empresa adjudicatària del contracte, no està signada per
tots els assistents i hi falten la signatura de la presidenta de la Mesa i de dos vocals.
7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i hi consta
que s’ha constituït la garantía definitiva. La Fundació ha comunicat, dins termini, les dades
bàsiques del contracte al Registre de Contractes (art. 20, Comunicació de dades, del Decret
48/2012, de 8 de juny).
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 1 consten les factures que ha emès l’empresa adjudicatària amb la
conformitat de la Fundació.
En l’expedient núm. 1 del total de trenta-sis factures corresponent a l’execució del contracte,
només vuit no compleixen el termini de pagament de 30 dies des de l’emissió de la factura que
fixa l’apartat P, «Pago del precio», del quadre de característiques del contracte del PCAP.

FUNDACIÓ D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON
LLULL (FISIB)

N.

a. CONTRACTACIÓ

Durant els exercicis 2013 i 2014, la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon llull (FISIB) no ha retut a l’SCIB la informació relativa als contractes que ha formalitzat
durant el període fiscalitzat (formulari TRAIN).
No obstant això, durant el treball de fiscalització per elaborar l’Informe 125/2016 de l’SCIB,
sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la
CAIB corresponent a l’exercici 2013, s’han detectat tres contractes formalitzats no comunicats a
l’SCIB mitjançant el document TRAIN, per un import total de 78 milers d’euros, que s’han
inclòs, als efectes d’aquest Informe, en la població total de contractes que ha formalitzat l’entitat
l’any 2013. Tot tres s’han tramitat per procediment negociat sense publicitat i el seu objecte és
de serveis.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’ha examinat un expedient de contractació, per un import d’adjudicació de 21 milers d’euros.
El tipus de tramitació i el procediment d’adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
NÚM.
1

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D’EXPEDIENTS EXAMINATS. FISIB (EN MILERS D’EUROS)
PRESSUPOST
%
ANY
OBJECTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Negociat sense
2013
Servei de docència de l’HUSE
21
21
Urgent
publicitat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
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CODI
1
2
3
4

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

De l’expedient anterior s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
La Fundació té la consideració de poder adjudicador als efectes de l’àmbit d’aplicació
subjectiva del TRLCSP.
En el moment en què es tramita el contracte, la FISIB no disposa d’instruccions internes de
contractació, per la qual cosa ha d’aplicar els procediments que marca el TRLCSP per als
contractes SARHA, d’acord amb la disposició transitòria cinquena del dit TRLCSP.
En l’expedient núm. 1 es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment
procedimental adequat, excepte pel fet que l’execució del contracte s’inicia abans de la
formalització.
En el mateix expedient núm. 1 no consta l’aprovació motivada de la celebració del contracte, el
seu finançament i l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En l’expedient núm. 1 no consta l’ordre d’inici en la qual l’òrgan de contractació motivi la
necessitat i la idoneïtat del contracte, ni cap informe raonat o proposta d’adquisició del servei
promotor de la contractació que justifiqui adequadament les necessitats que s’han de satisfer
(art. 22 del TRLCSP).
En el mateix expedient núm. 1, ni en el PCAP ni en el PPT es defineixen les característiques
del tipus de prestació que s’ha de dur a terme. Només s’indica que és un «servei de docència
de l’Hospital Universitari Son Espases», sense especificar quin tipus de formació és, la matèria,
les hores, els alumnes destinataris o el lloc, entre d’altres. El fet que tampoc hi consti una ordre
d’inici o un informe de necessitat dóna lloc a una indefinició en l’expedient de les
característiques de la prestació (art. 22.1 del TRLCSP).
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L’expedient núm. 1 és objecte de tramitació urgent, la qual no motiva l’òrgan de contractació
(art. 137 del TRLCSP).
L’expedient núm. 1 s’ha tramitat per procediment negociat sense publicitat i l’únic criteri de
negociació és el preu. En l’expedient no està motivada l’elecció del procediment i no hi consta
la justificació dels criteris per negociar. El fet que només es negociï el preu evidencia que no hi
ha prou justificació per tramitar-lo com a negociat perquè manquen les característiques de
l’objecte del contracte que fan que la negociació sigui avantatjosa en determinats aspectes de
l’oferta. El procediment ordinari hauria d’haver estat el concurs obert (art. 138 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l’expedient núm. 1 no figura el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient, o
document equivalent, que garanteixi el finançament del contracte. Malgrat això, l’entitat ha
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informat que aquest contracte es finança amb les aportacions del personal de l’HUSE, que rep
la formació a un compte corrent de la Fundació.
En aquest expedient núm. 1 no consta l’informe justificatiu que l’import del contracte sigui
adequat als preus de mercat, ni el càlcul del valor estimat del contracte (art. 87 i 88 del
TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP). El pressupost que s’indica en els PCAP és de 21 milers
d’euros, sense IVA, per haver-se considerat que l’activitat està exempta de l’impost. Segons
l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de l’IVA, per estar exemptes de l’impost, les classes de
formació, les han de fer entitats de dret públic o privades autoritzades, i el licitador adjudicatari
no compleix aquest requisit.
En els PCAP s’indica que la despesa s’imputa només a l’exercici 2013, si bé, tenint en compte
que el termini del contracte és de 8 mesos i que el termini per presentar les ofertes finalitza el 3
de maig de 2013, part de l’execució s’hauria d’haver previst per a l’exercici 2014 i realitzar tots
els tràmits adients d’un expedient pluriennal, com el d’obtenir l’informe favorable de la
conselleria competent en matèria de pressuposts quan el volum acumulat de compromisos de
despesa pluriennal sobrepassa el 15 % de la quantia total de l’estat de despeses de l’exercici
corrent (art. 9.1 de la Llei 7/2010).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 1 no consta el justificant de recepció dels licitadors no adjudicataris i de
l’adjudicatari de la notificació de l’acord d’adjudicació, efectuada per correu electrònic el 9 de
maig de 2013 (art. 59.1 de la Llei 30/1992).
La formalització del contracte no ha estat publicada en el perfil de contractant (art. 19 de la Llei
4/2011, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears).
No consta la remissió al Registre de contractes la informació prevista en els articles 29 i 30 del
TRLCSP (art. 20 del Decret 48/2012, de 8 de juny).
6. Selecció dels contractistes
En l’expedient núm. 1 consten tres invitacions a persones físiques per participar en el
procediment negociat, que s’envien per correu electrònic dia 25 d’abril de 2013. Tenen fins al 3
de maig de 2013 per presentar ofertes. Malgrat no consta el justificant de recepció de les tres
invitacions, es reben les tres ofertes en termini, dues de les quals superen el pressupost de
licitació i la de l’adjudicatari coincideix amb el pressupost de licitació. En l’expedient no consta
que s’hagi dut a terme un procés de negociació, per la qual cosa s’incompleix l’element
diferenciador que caracteritza aquest tipus de procediment (art. 178 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 1 consta un acord d’adjudicació provisional, de 6 de maig de 2013. La
figura de l’adjudicació provisional no estava en vigor l’any 2013, atès que es va eliminar amb la
publicació en el BOE el 9 d’agost de 2010 de la Llei 34/2010, de modificació de la Llei 30/2007,
de contractes del sector públic, que va substituir l’adjudicació provisional i definitiva per una
única adjudicació. En l’expedient no consta cap altre acord d’adjudicació, més que el de
l’adjudicació provisional.
En la mateixa adjudicació provisional s’indica que consta una proposta d’adjudicació provisional
i una motivació que ha efectuat l’òrgan de contractació, si bé aquests documents no figuren en
l’expedient. I també s’hi indica que l’oferta que ha resultat adjudicatària és l’única que ha
complert tots els requisits, sense especificar perquè les altres no els han complert.

219

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2013 i 2014

7. Formalització del contracte
En l’expedient núm. 1 no consta que l’adjudicatari presenti les titulacions, ni prova de tenir
l’assegurança d’indemnització per riscs professionals que requereixen els plecs (apartats F de
solvència del PCAP). Tampoc no hi consta la documentació administrativa adient per poder
comprovar que no està sotmès a les prohibicions per contractar, o si està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat social (art. 54 i següents del TRLCSP i 15 del
RGLCAP).
Les parts signen el contracte dia 14 de maig de 2013.
En els antecedents del contracte s’indica que l’òrgan de contractació va resoldre iniciar
l’expedient dia 2 d’abril de 2013, també s’hi indica que els plecs varen ser aprovats el 24 d’abril
de 2013 i que el 8 de maig de 2013 se’n va acordar l’adjudicació definitiva. Ni l’ordre d’inici ni
els acords d’aprovació de plecs ni d’adjudicació definitiva consten en l’expedient.
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 1 l’execució del contracte s’inicia abans de la signatura. La primera factura
és de 5 de febrer de 2013, les invitacions per participar-hi daten de 25 d’abril de 2013 i la
signatura del contracte és de 14 de maig de 2013.
En l’expedient núm. 1 figuren les factures que ha emès el contractista. D’acord amb la clàusula
24.2 del PCAP el pagament s’ha de fer contrafactura, degudament conformada per la unitat o
òrgan directiu que rebi el treball o, quan s’escaigui, pel designat com a responsable del
contracte. Segons el PCAP, la responsable del contracte és la directora gerent de la Fundació.
En cinc de les 12 factures revisades consta l’autorització de pagament de l’investigador
principal, sense que en cap factura consti expressament la conformitat del servei promotor de
la contractació.
En les factures no consta el concepte pel qual es factura, ni el desglossament d’unitats i preu;
són per un import variable i no es pot comprovar la correcció de l’import, ni en quantitats ni en
preus; no hi consta el període de prestació o els dies en què s’ha prestat la formació. Tampoc
hi consta l’adreça de l’obligat a facturar (art. 6 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació).
D’acord amb el registre del llibre major comptable i els segells en les factures de la data de
pagament, consta que una factura s’ha pagat abans de la seva prestació i la darrera figura
impagada (clàusula 24 dels PCAP i art. 4 de la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials).
L’import total de les factures emeses ascendeix a 27 milers d’euros, quan l’import adjudicat és
de 21 milers d’euros.

O.

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

a. CONTRACTACIÓ

En l’exercici 2013, i d’acord amb la informació que l’entitat ha tramès a l’SCIB, l’import dels
contractes que ha formalitzat la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ascendeix
a un total de 3.889 milers d’euros, d’acord amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Contractes
principals i
complem.
2.577
66%

Modificats
5
0%
Pròrrogues
1.307
34%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Subministr.
3.642
94%
Serveis
247
6%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les modificacions i les pròrrogues) han estat els
següents:
Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2013 (en milers
d'euros)
Negociat
amb
publicitat
135
5%

Negociat
sense
publicitat
1.151
45%

Contract.
centralitz.
203
8%

Obert
1.088
42%

En l’exercici 2014, l’import dels contractes que ha formalitzat la Fundació ascendeix a un total
de 3.905 milers d’euros, amb el detall següent:
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Expedients per concepte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Contractes
principals i
complem.
2.720
70%

Modificats
141
3%

Pròrrogues
1.044
27%

Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)

Subministr
3.523
90%

Serveis
382
10%

Els procediments d’adjudicació (exceptuant les modificacions i les pròrrogues) han estat els
següents:

Obert
1.394
51%

Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2014 (en milers
d'euros)
Negociat
amb
publicitat
91
3%

Negociat
sense
publicitat
1.216
45%

Contract.
centralitz.
19
1%
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b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S’han examinat tres expedients de contractació, per un import d’adjudicació conjunt de 67
milers d’euros. Els tipus de tramitació i els procediments d’adjudicació dels contractes, així com
les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:85
ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
(MILERS D’EUROS)
NÚM. EXERCICI

OBJECTE

PRESSUPOST
ADJUDICAT
LICITACIÓ

% BAIXA

Equips inactivació de plasma i cessió
d’equipament (1)
59
59
Subministra equips afèresi amb cessió
2
2014
d’equipament i anticoagulant (2)
7
7
Modificació del contracte de servei de
manteniment del software Logic class
3
2014
(3)
1
(1) Correspon al lot 1 d’un expedient de dos lots.
(2) Correspon al lot 6 d’un expedient de sis lots.
(3) Correspon a la segona modificació d’un contracte amb quatre anualitats signat el 11-01-2012.
1

2013

CODI
1
2
3
4

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT

-

Ordinària

-

Ordinària

Obert criteris
múltiples
Obert criteris
múltiples

-

Ordinària

-

DEFICIÈNCIES
1,3,4,5 i,8
1,3,4,5 i 8
1,2,5,7 i 8

ENTITATS DEPENDENTS 2013 I 2014. 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

Dels expedients anteriors s’han revisat els aspectes següents:
1. Aspectes generals
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears té la consideració de poder adjudicador
als efectes del TRLCSP.
Les instruccions internes de contractació de la Fundació varen ser aprovades el 22 de juny de
2010 pel Patronat de la Fundació i, posteriorment, han estat modificades. La modificació que
regeix la tramitació dels contractes analitzats és la de 20 de desembre de 2011. La darrera
modificació s’ha aprovat el 14 de desembre de 2015. Els informes de l’Advocacia de la CAIB,
de 2 de març de 2012, i del Servei Jurídic de la Conselleria de Salut, de 29 de novembre de
2012, es pronuncien favorablement pel que fa a l’adaptació de les instruccions internes de
contractació, de 20 de desembre de 2011, al que disposa el TRLCSP.
Les instruccions internes de contractació de la Fundació no estan publicades en el perfil de
contractant integrat en la Plataforma de Contractació de la CAIB (art. 4, punt 3, Decret 51/2012,
de regulació de la Plataforma de Contractació i dels Perfils de Contractant de la CAIB), tot i que
consten publicades a la seva pàgina web, sense cap referència a la data d’aprovació ni a la de
les successives modificacions, per la qual cosa no és possible conèixer el moment d’inici de la
seva difusió pública (art. 53 del TRLCSP).
El president de la Comissió Delegada del Patronat, que és l’òrgan competent per aprovar la
despesa, els plecs i l’adjudicació dels expedients de contractació, ha aprovat cadascuna de les
fases de l’expedient de forma correcta.
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Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
2. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte dels contractes ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s’ha de justificar en l’expedient.
En els expedients núm. 1 i 2 consta l’informe relatiu a la conveniència d’efectuar el contracte i a
la finalitat pública per satisfer, i també la descripció del seu objecte.
L’expedient núm. 3 és la segona modificació d’un contracte de serveis, adjudicat l’11 de gener
de 2012 per procediment negociat sense publicitat, per un import total de 15.858,34 euros, i
amb una durada de 4 anys. La necessitat d’aquesta segona modificació, per un import total de
1.114,13 euros, es justifica en la mateixa resolució de modificació del contracte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Els expedients núm. 1 i 2 han estat objecte de tramitació ordinària mitjançant procediment obert
amb criteris múltiples d’adjudicació i subjectes a regulació harmonitzada.
L’expedient núm. 3 correspon a una modificació del contracte negociat sense publicitat
formalitzat l’any 2012.86
La designació del «comitè de contractació», equivalent a la Mesa de Contractació, és una
competència de l’òrgan de contractació de la Fundació.
En els expedients núm. 1 i 2 consta la intervenció d’una Mesa de Contractació, però no la
composició, el nombre de membres de la Mesa ni el nomenament d’aquests membres (capítol
III, punt 7 de les instruccions de contractació).
En els expedients núm. 1 i 2 consta que l’òrgan de contractació ha aprovat el PCAP i el PPT.
El PCAP assigna prerrogatives a l’òrgan de contractació sobre la interpretació, la resolució de
dubtes, la modificació i la resolució del contracte que no li corresponen, atès que la Fundació
és un poder adjudicador que no té caràcter d’administració pública (art. 20 del TRLCSP).
En l’expedient núm. 2 la resolució d’aprovació dels plecs que ha dictat l’òrgan de contractació
és de 31 d’octubre de 2013, sense que en el PCAP consti la data d’aprovació.
En els expedients núm. 1 i 2 el PCAP no indica el termini de garantia del contracte, ni se’n
justifica la manca. Tampoc s’hi fa referència al moment en què ha de començar a transcórrer el
seu còmput (art. 67.2.t del RGLCAP).
4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 1 i 2 consta l’informe que justifica que el preu del contracte és adequat
al de mercat, tot i que no s’hi detallen les dades que permeten fonamentar la dita justificació, ni
els càlculs que fonamenten l’import del valor estimat del contracte (art. 87 i 88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En l’expedient núm. 3 no consta que s’hagi realitzat el tràmit d’audiència al contractista (art.
195.1 de la LCSP).87
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En els expedients núm. 1 i 2 l’anunci de licitació i l’adjudicació s’han publicat en el DOUE i en
el perfil de contractant, però no hi consta que s’hagi publicat en el DOUE la formalització
(art.190.1.b. del TRLCSP i clàusula 13 de les instruccions de contractació de la Fundació).
D’altra banda, hi consta la remissió de la formalització dels contractes a la Junta Consultiva de
Contractació de la CAIB.
En l’expedient núm. 3 consten publicades en el perfil de contractant de la CAIB la formalització
del contracte, les modificacions i la pròrroga.
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 1 i 2 consten les actes de la Mesa de Contractació, en les quals es
constata que s’han comprovat els requisits que han de complir els licitadors per ser admesos i
es valoren els criteris d’adjudicació d’acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de
Contractació fa la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En els expedients núm. 1 i 2 figura la documentació preceptiva per formalitzar el contracte i que
s’ha constituït la garantía definitiva establerta en els PCAP. El document administratiu que
suporta la modificació de contracte de l’expedient núm. 3 és la Resolució de modificació que ha
signat el titular de l’òrgan de contractació el 28 de novembre de 2014.
En l’expedient núm. 3 no consten ni la formalització de la modificació ni la conformitat del
contractista a la modificació (art. 202.3 i 140 de la LCSP).88
8. Execució del contracte
En l’expedient núm. 1 l’execució de la prestació s’inicia abans de formalitzar el contracte.
En els expedients núm. 1 i 2 consten les factures que ha emès el contractista, amb la
conformitat del servei promotor de la contractació. Això no obstant, ni en les factures ni en els
albarans de recepció de la prestació s’expressa la data de la conformitat.
En els expedients núm. 1 i 3 el pagament de les factures s’ha realitzat fora del termini fixat per
la normativa vigent (art. 4 de la Llei 3/2004 i disposició transitòria segona de la Llei 15/2010, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials).
En l’expedient núm. 2 només tres de les catorze factures que hi consten s’han pagat en el
termini fixat per la normativa vigent (art. 4 de la Llei 3/2004 i disposició transitòria segona de la
Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials).
En l’expedient núm. 3 la facturació és anual i per anticipat, de manera que al mes de novembre
de l’any en curs es factura la prestació de l’any següent. El pagament s’efectua al principi de
l’any en què s’ha de dur a terme la prestació contractada. Els imports que ha facturat el
contractista superen l’anualitat que resulta del contracte més les seves modificacions.
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5. RECOMANACIONS
Trametre la informació sobre contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, de
forma acurada i amb els imports totals dels contractes de l’exercici objecte de
fiscalització.
Implantar i integrar en el programa de gestió de contractes de la CAIB totes les entitats
dependents, a fi de disposar de més informació i control sobre els contractes que han
adjudicat aquestes entitats, inclosos els contracte menors.
Justificar adequadament en l’expedient els criteris de valoració de les ofertes, la
ponderació i la fórmula utilitzada per avaluar-les.
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.
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.
Emprar mitjans de notificació que permetin comprovar que els destinataris han rebut la
documentació corresponent.
Planificar adequadament el procés d’elaboració dels expedients de contractació a fi
d’evitar que, per raons de servei, s’hagi d’iniciar l’objecte del contracte abans de la
formalització i la signatura.
Fer un ús acurat dels contractes menors, sense incórrer en fraccionament de l’objecte
del contracte, per fer efectiu el compliment dels principis de publicitat i concurrència.
Restringir l’ús del procediment negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica als
expedients en què objectivament no sigui possible promoure la concurrència.
Complir els terminis de pagament establerts en l’article 216.4 del TRLCSP i en l’article 4
de la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.

226

