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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
AD Document comptable de disposició de la despesa
ADO Document comptable de reconeixement de l'obligació
APNAB Associació de pares de nins amb Autisme de Balears
APROSCOM Fundació per a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Manacor i
Comarca
Art. Article
ASNIMO Asociación Síndrome de Down de Baleares
ASPACE Confederació Espanyola d'Associacions d'Atenció a les Persones amb Paràlisi
Cerebral
BEP Bases d'execució del pressupost
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CI Consell Insular
CIEI Consell Insular d'Eivissa
CIFO Consell Insular de Formentera
CIMA Consell Insular de Mallorca
CIME Consell Insular de Menorca
CPV Vocabulari comú de contractes públics (Common Procurement Vocabulary)
CRU Consorci de Residus i Energia de Menorca
DI Direcció insular
DOIB Departament d'Orientació i d'Inserció Professional
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
Exp. Expedient, expedients
FEADER Fons Europeu de Desenvolupament Rural
Form. Formalització
FUEIB Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears
GAL Grup d'Acció Local
GPF Guia pràctica de fiscalització
IB Illes Balears
ICAC Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IEHM Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
IMAS Institut Mallorquí d'Afers Socials
Imp. Import
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IPC Índex de preus al consum
ISSAI Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors
IVA Impost sobre el valor afegit
LCSP Llei de contractes del sector públic
LGS Llei general de subvencions
LRJPAC Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
MPSC Mallorca Planetarium Space Center
Nre. Nombre
Núm. Número
n.e. No escau
OCEX Òrgans de Control Extern de l’Estat Espanyol
Ordin. Ordinari
PCAP Plec/s de clàusules administratives particulars
PIME Petita i mitjana empresa
PPT Plec de prescripcions tècniques
Priv. Privat
Proced. Procediment
Púb. Públic
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
REC Reconeixement extrajudicial de crèdit
RGLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
RLGS Reglament de la Llei general de subvencions
RMI Renda mínima d'inserció
SA Societat anònima
SAU Societat anònima unipersonal
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Sec. Sector
SL Societat limitada
TC1 Butlletí de cotització a la Seguretat Social
TC2 Relació nominal de treballadors
TM Terme municipal
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
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TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
TRLS Text refós de la Llei de subvencions
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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 l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s’han d’exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l’SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
D’altra banda, els articles 2.2.b i 7.d de la mateixa Llei 4/2004 estableixen que correspon a
l’SCIB la fiscalització de les subvencions i els altres ajuts de contingut econòmic que
concedeixen els subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona
física o jurídica, així com la fiscalització dels contractes, sigui quin sigui el caràcter, que
formalitzen els diferents subjectes inclosos en el seu àmbit d’actuació.
La Sindicatura ha exercit la iniciativa d’aquesta fiscalització, segons l’establert en els articles 10
i 16 de la Llei 4/2004, i està prevista en el Programa d'actuacions per als anys 2017 i 2018.
L'Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2015 té caràcter específic, d’acord amb
l’establert en l’article 27.3 del Reglament de règim interior d’aquesta institució.
Es tracta d’una fiscalització de compliment de l’activitat subvencionadora i de la contractació,
per comprovar si els consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que
els són aplicables i per emetre’n judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita
fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als
procediments descrits en l'Informe.
Durant el segon semestre de 2017 i el primer trimestre del 2018, un equip integrat per cinc
auditors, sota la direcció de la cap de l’Àrea d’Auditoria de Consells Insulars i Universitat, 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 dels consells
insulars objecte d’aquest Informe, d'acord amb les Directius tècniques aprovades pel Consell
de l'SCIB dia 26 de juliol de 2017.
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.
Les taules i els gràfics que apareixen en l’Informe són elaboració pròpia dels auditors de l’Àrea
d’Auditoria de Consells Insulars i Universitat, tret que s’indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l’Informe s’expressen en milers d’euros,
llevat que s’indiqui el contrari.
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En el cas dels contractes, els imports s’han d’entendre sense IVA, 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.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
Conformen l’àmbit objectiu d’aquest Informe:


La revisió de les subvencions directes i amb convocatòria que han atorgat els consells
insulars durant l'exercici fiscalitzat, 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 aplicable.
No és objecte d’aquest Informe la fiscalització dels convenis que han subscrit els
consells insulars durant l’exercici 2015.



La revisió dels contractes no menors formalitzats i menors adjudicats pels consells
insulars al 2015, 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 que han
formalitzat els consells insulars durant l’exercici 2015.

L'àmbit subjectiu comprèn l'Administració general dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera i les seves entitats dependents.
Durant l'exercici 2015, les entitats dependents dels consells insulars són les següents:
a) Entitats dependents del Consell Insular de Mallorca:


Organismes autònoms:
 Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
 Institut Mallorquí d'Afers Socials
 Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca



Societat mercantil:
 Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU (el 28/07/11 va acordar iniciar diligències
per al cessament d'activitats)



Fundacions:
 Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet
 Fundació Mallorca Turisme
 Fundació Teatre Principal de Palma



Consorcis:
 Consorci Eurolocal-Mallorca
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 Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca
 Consorci de Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
b) Entitats dependents del Consell Insular de Menorca:


Organismes autònoms:
 Consell Econòmic i Social de Menorca
 Institut Menorquí d'Estudis



Societat mercantil dependent:
 Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA



Empresa pública dependent:
 Institut de la Joventut de Menorca



Fundacions dependents:
 Fundació Foment del Turisme de Menorca (abans, Fundació Destí Menorca)
 Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca



Consorcis dependents:
 Consorci de Residus i Energia de Menorca
 Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
 Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca
 Consorci Sociosanitari de Menorca

c) Entitats dependents del Consell Insular d'Eivissa:


Organisme autònom:
 Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell
Insular d'Eivissa



Societat mercantil:
 Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (el 30/01/15 el Ple del
Consell en va aprovar el canvi d'estatuts que determina la denominació actual.
L'anterior era Ferias y Congresos de Ibiza y Formentera, SAU)



Fundació pública dependent:
 Fundació de Promoció Turística d'Eivissa (el 15/06/17, el Patronat de la
Fundació en va acordar la dissolució i se'n va iniciar el procés de liquidació. La
seva activitat, l'assumeix l'entitat Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa,
SAU)



Consorcis dependents:
 Consorci Mobilitat per Eivissa
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 Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa (actualment, es troba en fase de
dissolució i liquidació, per a la seva extinció. L'activitat del Consorci ha estat
transferida, amb efectes d'1 de gener de 2015, a la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència, entitat dependent de la CAIB. Com a conseqüència dels
acords relatius a la dissolució i les actuacions que ja s'han dut a terme, a partir
de 2015 el Consorci no té activitat, ni personal, ni pressupost; no obstant això,
no ha desaparegut encara la seva personalitat jurídica, a l'espera de la
definitiva extinció de l'ens)
d) Entitat dependent del Consell Insular de Formentera:


Organisme autònom:
 Patronat de Turisme de Formentera

Pel que fa a l’abast temporal, se circumscriu a l'exercici 2015.

3. NORMES D'AUDITORIA APLICADES
La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les Normes Internacionals d’auditoria
ISSAI-ES 100 Principis fonamentals de la fiscalització del Sector públic, 400 Principis
fonamentals de la fiscalització de compliment i 4000 Norma per a les auditories de compliment,
assumides per l’SCIB mitjançant l'Acord del Consell d’11 de juliol i de 18 de desembre de 2014.
D'altra banda, 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).
Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX 4001:
Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d’informes.

4. MARC NORMATIU
Atès l'àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, el marc normatiu específic que regula
l'activitat subvencionadora i de contractació dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera està constituït, bàsicament, per les disposicions següents:
 Activitat subvencionadora:


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



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



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

A més de les disposicions anteriors, es tenen en compte les ordres de bases reguladores
aplicables a cadascuna de les matèries subvencionades i les resolucions de convocatòries de
subvencions.
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 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, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i
19/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per a
adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres



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



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



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



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

Tant pel que fa a l'activitat subvencionadora com pel que fa a la contractació, es té en compte
allò que disposen les Bases d'execució dels pressuposts de l'any 2015 (BEP) de cada un dels
consells insulars.

5.

METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS

En l'Informe 146/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015 elaborat per l'SCIB, s'ha dut a terme
una revisió general del sistema de control intern dels consells insulars.
A partir d'aquesta revisió general i dels resultats de la fiscalització dels contractes i de les
subvencions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
corresponents a exercicis anteriors, s'han determinat les proves per efectuar sobre les mostres
seleccionades, per poder concloure si les actuacions que han dut a terme les entitats
fiscalitzades s’ajusten a les disposicions legals i reglamentàries aplicables i per verificar-ne
l'execució correcta.
a. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ ALS CONSELLS INSULARS

Amb l'objecte d'elaborar aquest Informe, la Sindicatura ha requerit als consells insulars la
informació següent:
Quant a l'activitat subvencionadora:


la relació de les línies de subvenció (amb indicació del nombre de beneficiaris i dels
imports concedits) i de les subvencions directes i nominatives atorgades per
l'administració general i, si escau, per les entitats dependents;



els Plans estratègics de subvencions aprovats per a l'exercici 2015,



i, en el seu cas, informació dels reintegraments parcials o totals de subvencions
prèviament concedides.
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A partir de la informació retuda, l'SCIB ha dut a terme les actuacions següents:


mostrar de forma global l’activitat subvencionadora de cada consell insular;



determinar l’import total de la dita activitat, les obligacions reconegudes dins l'exercici
2015 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 aquest mateix apartat;



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



exposar els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients que conformen la
mostra, agrupats per entitats, amb la distinció 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;



emetre una conclusió sobre si els expedients revisats corresponents a l’exercici 2015
resulten conformes, en tots els seus aspectes significatius, a la normativa aplicable, i



fer les recomanacions que la Sindicatura consideri pertinents per a la millora de
l’activitat subvencionadora dels consells insulars a l’empara de la legislació aplicable.

Pel que fa a la contractació, l’article 29.3 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, i la Instrucció sobre la
tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació contractual del sector públic local de les
Illes Balears, aprovada per l’Acord de 27 de gener de 2016 del Consell de la Sindicatura de
Comptes (BOIB núm. 22, de 16 de febrer de 2016), estableixen l’obligatorietat de trametre a
aquesta institució la relació certificada de tots els contractes formalitzats durant l’exercici 2015,
a excepció dels contractes menors.
És per això que, abans d'iniciar la fiscalització, l'SCIB ha requerit als consells insulars la relació
certificada dels contractes menors adjudicats el 2015, atès que formen part de l’àmbit objectiu
d'aquest Informe.
L’anàlisi dels contractes formalitzats durant l'exercici 2015 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.
A partir de la informació disponible, s’han dut a terme les actuacions següents:


analitzar de forma global l’activitat contractual de l’Administració general dels consells
insulars i, si escau, de les seves entitats dependents;



determinar l’import total dels contractes formalitzats durant l'exercici 2015, distingint per
tipologia d’ens;



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 no menors formalitzats l'exercici 2015 i dels
menors adjudicats, d’acord amb el que s’estableix en aquest Informe;



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 amb la distinció 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;



emetre una conclusió sobre si els expedients revisats corresponents a l’exercici 2015
resulten conformes, en tots els seus aspectes significatius, a la normativa aplicable, i



fer les recomanacions que la Sindicatura consideri pertinents per a la millora de
l’activitat contractual dels consells insulars a l’empara de la legislació aplicable.

Els consells insulars no sempre han retut tota la informació sol·licitada per la Sindicatura de
Comptes. D'altra banda, si en la informació tramesa s'han detectat deficiències o mancances,
així s'ha fet constar.
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.
b. CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES MOSTRES D'EXPEDIENTS PER FISCALITZAR
b.1.SUBVENCIONS

Formen part de l’univers de l'Informe totes les subvencions o les línies de subvencions que han
atorgat els consells insulars durant l'exercici 2015.
La mostra per fiscalitzar està formada per subvencions amb convocatòria i subvencions
directes, i ha estat seleccionada d’acord amb els criteris següents:


s’han detret de la població total les subvencions de concessió directa en què els
beneficiaris són exclusivament altres administracions públiques, i s'hi han afegit (quan
s'han detectat) les subvencions atorgades pels consells insulars que no han estat
comunicades a l'SCIB en les relacions d'informació retuda;



les línies de subvencions s’han classificat de més import a menys, i s’han seleccionat
les tretze de més import d’obligacions reconegudes: cinc en el cas del Consell Insular
de Mallorca (de les quals tres corresponen a l'Administració general i dues a l'IMAS),
dues pel que fa als consells de Menorca i d'Eivissa, i 4 pel que fa al Consell Insular de
Formentera. Al mateix temps, per a cada línia de subvenció, s’han seleccionat (quan ha
estat possible) cinc beneficiaris, per més import d’obligacions reconegudes, i



quant a les subvencions directes i nominatives, s’han classificat de més import a
menys, i s'han seleccionat les denou de més import: set en el cas del Consell de
Mallorca (de les quals cinc corresponen a l'Administració general i dues a l'IMAS), cinc
pel que fa al consell insular de Menorca, quatre d'Eivissa i tres corresponents al Consell
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Insular de Formentera. En els casos de Menorca, d'Eivissa i de Formentera les
subvencions corresponen a l'Administració general.
La mostra seleccionada representa el 48,03 % de l'import total de les subvencions que han
atorgat els consells insulars l'any 2015.
b.2. CONTRACTES

Formen part de l’univers de l'Informe tots els contractes no menors formalitzats i menors
adjudicats durant l'exercici 2015.
A continuació, s'exposa com s'ha seleccionat la mostra d'expedients per fiscalitzar:


De les relacions certificades de contractes no menors formalitzats retudes pels consells
insulars, s'han detret les tipologies d’operacions següents (quan s’han detectat): els
contractes privats, els encàrrecs de gestió, així com les pròrrogues, els modificats i els
contractes complementaris relacionats amb els revisats en l'Informe 132/2017 del
seguiment de l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera formalitzats en el període 2011-2014 elaborat per
aquesta Sindicatura.
Posteriorment, s'han aplicat a la població resultant criteris quantitatius i qualitatius, com
són: el preu d'adjudicació més gran, la naturalesa dels contractes (obres,
subministraments, serveis, gestió de servei públic...), el procediment d'adjudicació
(obert, negociat, pròrroga, modificat...) i la forma de tramitació (ordinària, urgent o
d'emergència), a fi d'incloure-hi el nombre més gran de tipologies possibles.
Considerant aquests criteris, s'han seleccionat quaranta-set contractes, dels quals vinti-tres corresponen a Mallorca (setze de l'Administració general i set de l'IMAS); nou, a
Menorca (vuit de l'Administració general i un del Consorci de Residus i Energia de
Menorca); onze, a Eivissa, i 4 a Formentera.
La mostra seleccionada té un grau de cobertura del 71,6 %.



Quant als contractes menors adjudicats, s'ha seleccionat un total de quaranta-dos
contractes, considerant l'import més gran adjudicat i la reiteració en l'objecte o el
subjecte del contracte: dotze en el cas del Consell de Mallorca (dels quals nou
corresponen a l'Administració general; dos, a l'IMAS, i un, a l'Institut de l'Esport Hípic de
Mallorca) i deu pel que fa a la resta de consells insulars (en tots els casos, corresponen
a l'Administració general).

6. RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE LES ENTITATS
EN RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT DE LEGALITAT
La representació dels ens, els organismes i les entitats del sector públic en matèria de
subvencions i de contractes correspon als òrgans que, en virtut de norma legal o reglamentària,
tenen atribuïda la facultat d'atorgar ajudes o subscriure contractes en nom seu.
Les bases d'execució del pressupost de cada exercici, així com les bases reguladores de les
subvencions, són les que determinen els òrgans competents per tramitar-les i atorgar-les en
cada consell insular. Així mateix, les dites bases d'execució del pressupost, juntament amb la
disposició addicional segona del TRLCSP i el reglament d'organització interna de cada consell,
indiquen quin és l'òrgan de contractació en els diferents supòsits, així com el règim de
delegació de competències i facultats en aquesta matèria.
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D'altra banda, la Intervenció dels consells insulars respectius i els directius de les entitats
dependents han de garantir que les activitats i les operacions dutes a terme en l’exercici de
l’activitat subvencionadora i de contractació objecte de fiscalització resulten conformes a les
normes aplicables.
Els òrgans abans esmentats són els responsables d'establir el sistema de control intern que
considerin necessari per garantir que les activitats revisades estiguin exemptes
d’incompliments legals i d’incorreccions materials deguts a frau o error.

7. RESPONSABILITAT
COMPTES

DE

LA

SINDICATURA

DE

La responsabilitat de l’SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat
limitada, sobre el compliment de la legalitat de l’activitat subvencionadora i de la contractació
dels consells insulars per a l’exercici 2015. Les dites conclusions s'han de circumscriure a les
mostres d’expedients seleccionades i als procediments descrits en l’Informe de fiscalització.
A fi de verificar la submissió efectiva de les subvencions atorgades i dels contractes no menors
formalitzats i dels menors adjudicats als principis reguladors de les activitats de foment i de
contractació, la fiscalització s’ha dut a terme de conformitat amb els principis i les normes de
fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i
substantives, que s'han considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i
adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així com que la
finalitat de la planificació i l’execució de la fiscalització s'adreci a obtenir una seguretat limitada
que els expedients revisats han estat conformes, en els seus aspectes significatius, a la
normativa aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. Per efectuar aquestes valoracions del risc, l'equip
d'auditoria ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l’esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades.
L'SCIB considera que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA DELS CONSELLS
INSULARS: RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT
1. CONSIDERACIONS GENERALS
En les relacions que els consells insulars han tramès a la Sindicatura de Comptes per analitzar
l'activitat de foment corresponent a l'exercici 2015, hi figuren un total de 102 línies de
subvencions, per un import total concedit de 7.136 milers d'euros, així com un total de 206
subvencions directes, per un import total de 5.120 milers d'euros.
Les relacions trameses pels consells inclouen transferències a altres Administracions i a
entitats públiques vinculades, per un import global concedit de 4.644 milers d'euros amb
convocatòria i de 13.948 milers d'euros sense convocatòria.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora dels quatre consells insulars,
distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions directes, un cop excloses les
transferències abans esmentades:
CONSELLS INSULARS 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA

Nombre

Import
oblig.
recon.

%
s/ import

Nombre

Import
oblig.
recon.

%
s/ import

Import
oblig.
recon.

%
s/ import

Consell Insular de Mallorca

31

4.040

56,61%

27

1.119

21,86%

5.159

42,09%

Consell Insular de Menorca

20

1.369

19,18%

147

2.879 (1)

56,23%

4.248

34,66%

Consell Insular d'Eivissa

40

1.470

20,60%

16

823

16,07%

2.293

18,71%

Consell Insular de Formentera

11

257

3,60%

16

299

5,84%

556

4,54%

Total

102

7.136

100,00%

206

5.120

100,00%

12.256

100,00%

Entitat

TOTAL SUBVENCIONS

(1) Consta l'import concedit atès que el CIME no ha informat de les obligacions reconegudes.

En els casos en què així s'indica, la informació retuda per alguns dels consells insulars
presenta limitacions que no permeten garantir la integritat de l'activitat subvencionadora que
s'ha dut a terme durant l'exercici 2015.
D'altra banda i quan així ha estat possible, en els apartats «ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA» d'aquest Informe s'ha fet constar l'import global de les obligacions
reconegudes pels consells insulars, tant pel que fa a les subvencions amb convocatòria com a
les subvencions directes atorgades l'any 2015.
En el gràfic següent es mostra la distribució de l'activitat subvencionadora dels consells
agregada en funció del tipus d'adjudicació de les ajudes, i es distingeix entre les atorgades
mitjançant concurrència i les concedides de manera directa:
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TIPUS D'ADJUDICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DELS
CONSELLS INSULARS 2015
Import (en milers d'euros) i percentatges

Directes
5.120
42 %

Convocatòria
7.136
58 %

2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Mallorca ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de l'Administració general del Consell, així com de reintegraments de
subvencions prèviament concedides. A més, ha retut informació de les subvencions atorgades
per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i pel Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, i el certificat negatiu de la seva existència en el cas de l'Institut de l'Esport Hípic de
Mallorca i de l'Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. De la
resta d'entitats dependents, no s'ha rebut la dita informació o, si escau, el certificat negatiu
corresponent.
Pel que fa a l'Administració general del Consell, en les relacions trameses figuren 26 línies de
subvencions amb convocatòria, de les quals s'han concedit subvencions per un total de 7.312
milers d'euros i han representat 2.231 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici
2015. Quant a les subvencions de concessió directa, consten 51 beneficiaris, per un import
concedit de 3.437 milers d'euros, que han suposat obligacions reconegudes per import de
2.817 milers d'euros.
S'ha constatat que una part de les subvencions directes que consten en les relacions trameses
s'han atorgat durant 2016, per la qual cosa durant l'exercici fiscalitzat s'han concedit únicament
2.776 milers d'euros a 31 beneficiaris, que han suposat obligacions reconegudes per import de
2.342 milers d'euros.
A més, les relacions trameses per l'Administració general inclouen transferències a altres
Administracions i a entitats públiques vinculades, per un import concedit de 4.444 milers
d'euros amb convocatòria i de 1.854 milers d'euros sense convocatòria, que han suposat
obligacions reconegudes per import de 188 milers d’euros i de 1.716 milers d’euros
respectivament.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments, un cop excloses les transferències abans esmentades, així com les subvencions
atorgades durant l'exercici 2016:
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CIMA 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBV. CONCESSIÓ
TOTAL SUBVENCIONS
CONVOCATÒRIA
DIRECTA
2015
Nre.
Nre.
Oblig.
Nre.
Oblig.
Nre.
Oblig.
DEPARTAMENT
línies beneficiaris recon. beneficiaris
recon
beneficiaris
recon
1. Cultura i Patrimoni
13
518
560
24
485
542
1.045
3. Economia i Hisenda
4
78
93
1
111
79
204
4. Medi Ambient
1
52
139
52
139
5. Participació ciutadana i Presidència
3
402
1.251
1
30
403
1.281
TOTAL
21
1.050
2.043
26
626
1.076
2.669

Pel que fa a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i el Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, en les relacions trameses figuren 10 línies de subvencions amb
convocatòria, de les quals s'han concedit subvencions per un total de 2.870 milers d'euros i han
representat 1997 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2015. Quant a les
subvencions de concessió directa, consta 1 beneficiari, per un import de 493 milers d'euros. Pel
que fa a aquestes dues entitats, no consten transferències a altres Administracions.
El resum de l'activitat subvencionadora de les dites entitats és el següent:
CIMA 2015. SUBVENCIONS ATORGADES (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
Entitat

Import
oblig.
recon.

Nombre

Administració general

%
s/ import

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Import
oblig.
recon.

Nombre

TOTAL SUBVENCIONS

%
s/ import

Import
oblig.
recon.

%
s/ import

21

2.043

50,6%

26

626

55,9%

2.669

51,7%

IMAS

7

1.997

49,4%

1

493

44,1%

2.490

48,3%

Consorci Serra de Tramuntana

3

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

31

4.040

100,0%

27

1.119

100,0%

5.159

100,0%

TOTAL

Durant l'exercici 2015, el procediment de concessió de les subvencions en el Consell Insular de
Mallorca presenta el detall següent:
SUBVENCIONS CIMA 2015. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Directes; 1.119;
22%

Convocatòria;
4.040; 78%
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B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Mallorca, que comprèn: tres subvencions amb convocatòria i cinc
subvencions de concessió directa de l'Administració general, així com 2 subvencions amb
convocatòria i 2 subvencions de concessió directa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1 i 2 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. El Consell Insular de Mallorca no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora o, si escau, el certificat negatiu de la seva existència de les entitats
dependents següents: Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, Fundació Casa Museu Llorenç
Villalonga, Fundació Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de Palma, Consorci
Eurolocal-Mallorca i Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca1. D'altra banda, l'SCIB ha detectat una aportació nominativa de la qual no ha
imformat l'IMAS, per un import de 720 milers d'euros, que ha estat objecte de fiscalització.
En conseqüència, atesa aquesta mancança, no es pot garantir la integritat de l'activitat
subvencionadora del Consell.
2. En l'expedient núm. 5 de les subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals
en matèria cinegètica o de pesca fluvial de l'Administració general del Consell de Mallorca i
en els expedients núm. 4, 5 i 6 relatius a les ajudes econòmiques per al finançament del
transport escolar especial per a persones amb discapacitat per a l'any 2014 corresponents a
l'IMAS no consta prova d'auditoria de la data d'entrada en el registre de l'IMAS de la
documentació justificativa. En conseqüència, no ha estat possible verificar que aquesta
documentació es va presentar d'acord amb el termini previst en les bases reguladores i que
el pagament de les ajudes s'ha realitzat després d'haver-la presentada.2
Incidències més significatives:
3. Respecte a les competències que té atribuïdes per l'article 70 de l'EAIB, l'Administració
general del Consell Insular de Mallorca no adequa la seva activitat de foment al que està
establert en la disposició addicional segona del TRLS i, en conseqüència, no aplica la dita
llei. Aquesta incidència suposa que en la tramitació de les subvencions no es compleixen
les formalitats que estableix el dit text refós, entre les quals destaquen els informes
preceptius del director insular competent en matèria de pressuposts (arts. 12.2 i 15.1 del
TRLS) i la constitució preceptiva d'una comissió avaluadora quan l'import global de la
convocatòria excedeix de 50 milers d'euros.
4. El Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, de 26 de juliol
de 2001, vigent durant l'exercici fiscalitzat, no està adaptat al TRLS ni a la LGS. Aquesta
norma ha estat derogada per l'Acord del Ple de 23 de desembre de 2016, pel qual s'aprova
l'Ordenança general de subvencions vigent a partir de l'exercici 2017.
5. L'IMAS no ha retut a l'SCIB les ajudes en concepte de renda mínima d'inserció concedides
durant l'exercici 2015, per un import de 8.929 milers d'euros, atès que no les considera
1

En la fase d'al·legacions, el Consell Insular ha aportat les certificacions negatives de l'existència de subvencions atorgades per les dites
entitats.
2

Documentació aportada per l'IMAS en la fase d’al·legacions pel que fa als expedients núm. 4 i 5.
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subvencions, sinó prestacions econòmiques d'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de
setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció. El TRLS no exclou del concepte de
subvencions les dites prestacions, que, a més, compleixen els requisits per ésser
considerades tals: són atorgades per una administració pública, la disposició a favor dels
beneficiaris es numerària, sense contraprestació directa dels beneficiaris, subjecta a la
concurrència d'una determinada situació socioeconòmica i dirigida a la cobertura de les
despeses bàsiques dels beneficiaris per a la supervivència (art. 2.1 TRLS i art. 1 Decret
117/2001). Per tant, aquestes ajudes s'haurien d'haver concedit d'acord amb la normativa
de subvencions.
6. En els expedients núm. 2 i 3 de l'Administració general del Consell no consta o bé presenta
deficiències la motivació que fonamenta l’exclusió dels principis de publicitat i concurrència
en l’activitat subvencionada.
7. En l'expedient núm. 1 de l'IMAS, relatiu a la subvenció sense convocatòria a Creu Roja
Espanyola, la forma de tramitació de la subvenció no ha permès a l'SCIB comprovar que
aquesta entitat hagi concedit les ajudes d'acord amb els principis d'igualtat i nodiscriminació.
8. En tots dels expedients manca que el Consell Insular i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
hagin realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzarne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o
suprimir-los (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1 i 2, i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 2-8 de l'apartat anterior, l'activitat
subvencional del Consell Insular de Mallorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord
amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de
conformitat amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
S'han revisat tres subvencions amb convocatòria, corresponents als departaments de Medi
Ambient i de Participació Ciutadana i Presidència, i cinc subvencions de concessió directa,
corresponents al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. La selecció de la mostra
d'expedients i beneficiaris per revisar s'ha fet en funció del criteri d'import més gran.
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
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a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Subvencions per al desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria
cinegètica o de pesca fluvial
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIMA 2015. SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL
(EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació de Falconeria Illes Balears
3
2
2
Societat de Caçadors de Montuïri
3
2
3
Club Son Mesquida
3
2
4
Societat de Caçadors de Conills amb Cans Eivissencs
3
2
5
Societat de Caçadors Lupino de Llubí
3
2i4
Import expedients seleccionats
15

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

CIMA 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
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

Es tracta d’una subvenció amb finalitat socioambiental, destinada a iniciatives sense afany de
lucre que promoguin la millora ambiental i, en conseqüència, la millora dels aprofitaments
cinegètics o de la pesca fluvial. El període subvencionat és des de l’1 de juliol de 2014 fins al
30 de juny de 2015.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 150 milers d’euros. Les sol·licituds de
subvenció, amb independència del pressupost total del projecte, no poden excedir de 3.000
euros ni del 100 % de la despesa.
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
les bases reguladores i tenint en compte les prioritats tècniques i de foment que disposa la Llei
6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial. Atesa la puntuació obtinguda, i d’acord amb
el que s'estableix en la convocatòria, l’import global màxim es prorrateja entre els sol·licitants
que compleixen els requisits, sense que el dit prorrateig escaigui quan l’import global sol·licitat
no excedeix el crèdit total.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases que regeixen la convocatòria varen ser aprovades pel Ple del Consell de Mallorca,
en sessió de 26 juliol de 2012, i varen ser publicades en el BOIB núm. 109, de 28 de maig de
2012.
La convocatòria corresponent als exercicis 2014-2015 va ser aprovada pel Consell Executiu, en
sessió ordinària de 12 de novembre de 2014, i es va publicar en el BOIB núm. 158, de 18 de
novembre de 2014.
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Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
No consta que el Consell 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 el que s'estableix en l’article 46 del TRLS.
No consta que el Consell hagi complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions en relació amb les concessions realitzades dins l'exercici 2015 (art.
20 de la LGS).
2. 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.
També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell.
3. Procediment de concessió
Atès que l'import de les sol·licituds presentades no supera el pressupost de la convocatòria, no
ha estat necessari prorratejar l'import de les subvencions concedides.
Consta l'acord del Consell Executiu, que aprova la concessió de la subvenció, així com la seva
publicació en el BOIB i la seva notificació individual als beneficiaris.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb la
normativa reguladora.
No obstant això, en l’expedient núm. 5 no consta el segell del registre d’entrada en la
documentació justificativa aportada pel beneficiari.
5. Pagaments
El pagament de les subvencions s'ha fet un cop justificat el compliment de la finalitat per a la
qual es concediren. En tots els expedients consten els pagaments realitzats.
a2: Subvencions destinades a donar suport a programes d'activitats de caire
sociocultural dirigits a les persones majors
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIMA 2015. SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES
D'ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS
(EN MILERS D’EUROS)3
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Club Tercera Edad s’Unió de s’Arenal
4
2
Gent Gran de Son Ferriol
4
3
Associació de Persones Majors de Bunyola
4
4
Asociación Personas Mayores Mar Blava
4
-

3

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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CIMA 2015. SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES
D'ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS
(EN MILERS D’EUROS)3
DEFICIÈNCIES
Federación de Asociaciones de Personas Mayores
5
6
de la Part Forana
Import expedients seleccionats
22

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

CIMA 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
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

La finalitat de la subvenció és finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com a eixos principals els següents: millorar la qualitat de vida i potenciar
la capacitat creativa de les persones majors, fomentar la realització d’activitats físiques per
prevenir problemes derivats de la inactivitat i l’autonomia personal, afavorir la integració i la
participació social, proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i
expectatives, i fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari.
El període subvencionat és des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 30 de setembre de 2015.
El pressupost global que es destina a la convocatòria és de 765 milers d’euros, que gairebé es
concedeixen en la seva totalitat.
La selecció dels beneficiaris no és en règim de concurrència competitiva, sinó que en la
convocatòria es preveu el prorrateig del pressupost inicial quan aquest no sigui suficient per
satisfer totes les sol·licituds presentades. D'altra banda, la subvenció sol·licitada no pot excedir
de 4 milers d’euros, o de 6 milers d’euros si el beneficiari és una federació d’associacions de
persones majors el nombre d’associacions de la qual supera els trenta.
1. Bases reguladores i convocatòria
A manca d’unes bases específiques, la subvenció es regeix pel Reglament de subvencions i
ajudes econòmiques del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 26
de juliol de 2001 i publicat en el BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001.
La convocatòria, l'aprova el Consell Executiu, en sessió ordinària de 10 de desembre de 2014, i
es publica en el BOIB núm. 7, de 13 de gener de 2015.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
El Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell Insular de Mallorca, de 26 de
juliol de 2001, no està adaptat al TRLS ni a la LGS.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions sobre les concessions realitzades dins l'exercici (art. 20 de la LGS).
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2. 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.
També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el Consell.
3. Procediment de concessió
Atès que l'import de les sol·licituds presentades no supera el pressupost de la convocatòria, no
ha estat necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions concedides.
Consta l'Acord del Consell Executiu que aprova la concessió de la subvenció, el qual ha estat
publicat en el BOIB.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb la
normativa reguladora.
5. Pagaments
El pagament de les subvencions es fa un cop justificat el compliment de la finalitat per a la qual
s'han concedit, si bé, segons el que es preveu en les bases de la convocatòria i en les bases
d’execució del pressupost, s’ha realitzat una bestreta del 50 % de l’import en el moment de
l’acord de l’expedient de concessió. En tots els expedients consten els pagaments realitzats.
a3: Convocatòria de subvencions destinades a fomentar l'associacionisme en l'àmbit de
les persones majors: lloguer de locals socials i manteniment de les entitats
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIMA 2015. SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS: LLOGUER DE LOCALS SOCIALS I
MANTENIMENT DE LES ENTITATS
(EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Asociación de Personas Mayores Sant Jordi
15
2
Asociación Mar Blava
15
Asociación de la Tercera Edad de la Plaza de
3
15
Toros de Palma
4
Associació Temps d’Oci
15
Asociación de Personas de la Tercera Edad
5
15
Nuestra Señora del Carmen
Import expedients seleccionats
75

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

CIME 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
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
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L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques a associacions de persones
majors i a federacions d’aquestes, que tinguin com a objectiu el desenvolupament de
programes que incrementin la qualitat de vida de les persones majors, mitjançant el
finançament de les despeses de lloguer de locals socials i de determinades despeses corrents.
El període subvencionat és des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 30 de setembre de 2015.
El pressupost global que es destina a la convocatòria és de 770 milers d’euros. L’import màxim
de l’ajuda, pel que fa al lloguer de locals, és de 14.400 euros, quantitat que es pot incrementar
en un 20 % quan dues o més associacions s’unifiquin. Respecte a la línia per a despeses
corrents, la subvenció màxima és de 1.000 euros.
La selecció dels beneficiaris no es realitza en règim de concurrència competitiva. La
convocatòria preveu el prorrateig del pressupost inicial quan aquest no sigui suficient per
satisfer totes les sol·licituds presentades, i la reducció de l’import de la subvenció de forma
proporcional a totes les associacions.
1. Bases reguladores i convocatòria
A manca d’unes bases específiques, la subvenció es regeix per la convocatòria aprovada pel
Consell Executiu en sessió de dia 10 de desembre 2014. A més, també li resulta aplicable el
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel
Ple en sessió ordinària de 26 de juliol de 2001 i publicat en el BOIB núm. 132, de 3 de
novembre de 2001.
En l’expedient consta un informe justificatiu de l’exclusió de la concurrència fonamentat en
raons d’interès públic i social, quant al fet que es pretén arribar a totes les associacions de gent
gran de l’illa de Mallorca que ho sol·licitin.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
El Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell Insular de Mallorca, de 26 de
juliol de 2001, no està adaptat al TRLS ni a la LGS.
No consta que el Consell Insular 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions sobre les concessions realitzades dins l'exercici (art. 20 de la LGS).
2. 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.
També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell.
3. Procediment de concessió
Atès que l'import de les sol·licituds admeses no supera el pressupost de la convocatòria, no ha
estat necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions concedides.
Consta l'acord del Consell Executiu, que aprova la concessió de la subvenció, el qual ha estat
publicat en el BOIB.
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4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb la
normativa reguladora.
5. Pagaments
El pagament de les subvencions es fa, amb caràcter general, un cop justificat el compliment de
la finalitat per a la qual s'han concedit. No obstant això, d’acord amb les bases d’execució del
pressupost del Consell Insular de Mallorca, la convocatòria preveu la bestreta del 50 % de
l’import concedit en el moment de l’acord de l’expedient de concessió. En tots els expedients
consta el pagament de la dita bestreta, pel que fa a la línia corresponent al lloguer dels locals, i
el pagament final, pel que fa a la resta de la subvenció.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades, s'exposen en el quadre següent:
NÚM. EXP.
1
2
3
4
5

CIMA 2015. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA4
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Subvenció nominativa a favor del Bisbat de Mallorca
25
Subvenció nominativa a la Fundació Universitat-Empresa
30
Subvenció nominativa al Centre Espacial Planetari Mallorca
180
Subvenció nominativa a la Federació de Bàsquet de les IB
81
Subvenció nominativa al Gremi de Llibreters
53
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
369

DEFICIÈNCIES
5
2, 5
1, 5
5
5

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

CIMA 2015. 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

Expedient núm.1: Subvenció nominativa a favor del Bisbat de Mallorca
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a favor del Bisbat de Mallorca per a la
col·laboració amb la Biblioteca Diocesana en relació amb la catalogació del fons bibliogràfic.
La subvenció té per objecte el foment i l'estímul de la conservació i la divulgació dels béns
culturals del fons bibliogràfic de la dita Biblioteca. Es tracta d’un projecte per un import total de
37 milers d’euros, dels quals el Consell Insular de Mallorca aporta 25 milers d’euros.
En l’expedient consta la memòria justificativa de la directora insular de Cultura i Patrimoni que
justifica la competència per executar la despesa, així com l’informe del secretari tècnic de
Cultura, Patrimoni i Esports en el qual es justifica la manca de concurrència, atesa la riquesa i
l'excepcionalitat de la Biblioteca Diocesana.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, si bé
l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell de Mallorca.

4

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient consta la sol·licitud de subvenció del Bisbat de Mallorca, juntament amb la
descripció del projecte i el pressupost per a la seva realització.
La subvenció s'ha instrumentat mitjançant el conveni aprovat pel Ple del Consell en sessió
ordinària d'11 de juny de 2015.
La justificació s'ha presentat en el termini i la forma prevists en el conveni instrumental, si bé de
la memòria justificativa es desprèn que el beneficiari va modificar les actuacions previstes en el
conveni sense cap comunicació prèvia al Consell de Mallorca. Arran d’aquesta incidència, i per
acceptar la justificació presentada, el Ple del Consell aprova, mitjançant Acord de 10 de
desembre de 2015, la modificació parcial de l’objecte de la subvenció.
El pagament de la subvenció s'ha efectuat un cop justificada la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 2: Programa de Seguiment de les Pràctiques en Empreses / Entitats dels
estudiants de la UIB
L’objecte de la subvenció és el programa de seguiment de les pràctiques dels estudiants de la
UIB en empreses o entitats, desenvolupat pel Departament d’Orientació i d'Inserció
Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB-DOIP). La FUEIB
gestiona les pràctiques extracurriculars dels estudiants universitaris de grau i postgrau que,
com a mínim, han superat el 50 % dels crèdits o assignatures dels estudis. Aquestes pràctiques
tenen per objectiu aplicar dins l’àmbit laboral els coneixements teòrics adquirits pels estudiants.
L’expedient s’ha iniciat mitjançant sol·licitud del beneficiari. El pressupost del Consell de
Mallorca corresponent a l’exercici 2015 disposa una subvenció nominativa a favor de la FUEIB.
El projecte subvencionat suposa una despesa de 36 milers d’euros i la subvenció del Consell
de Mallorca té un import de 30 milers d’euros.
Aquesta subvenció s’ha materialitzat mitjançant dues aportacions, per un import de 15 milers
d’euros cada una, amb les tramitacions i acords de Ple corresponents, sense que en
l’expedient constin les raons d’aquesta doble tramitació i contrària al principi d’eficiència.
La subvenció ha estat tramitada pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència, si bé
l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell de Mallorca.
En l’expedient consten els acords del Ple del Consell, de 8 d’octubre i de 10 de desembre de
2015, respectivament, pels quals s’aprova la subvenció i s'autoritza i es disposa la despesa.
El reconeixement de l’obligació té lloc el 13 juliol de 2016, un cop incorporat el crèdit
corresponent a l’exercici d’origen, i havent transcorregut més de vuit mesos des que el
beneficiari presentàs la documentació justificativa. Aquest retard està condicionat per l'esmena
de les deficiències posades de manifest en dos informes de fiscalització prèvia, que varen
suposar la suspensió del procediment.
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El pagament de la subvenció s'ha efectuat un cop justificada la subvenció i verificat que el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
La subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord del
Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
La concessió d’ambdues subvencions ha estat objecte de publicitat en el BOIB (art. 18 de la
LGS).
Expedient núm. 3: Subvenció nominativa a Mallorca Planetarium Space Center (MPSC)
per a l'any 2015
La subvenció analitzada té per objecte donar suport al projecte d’activitats de divulgació
científica que du a terme l’Associació Centre Espaial de Mallorca, que també adopta la
denominació de Mallorca Planetarium Space Center.
L’informe justificatiu de la subvenció nominativa justifica la manca de concurrència en l’activitat
que desenvolupa l’Observatori Astronòmic de Mallorca, entitat científica que té reconegut el
lideratge en la detecció i el seguiment d’objectes en l’entorn espaial proper a la Terra. No
obstant això, el beneficiari de la subvenció no és l’Observatori, sinó una associació constituïda
amb personalitat jurídica i independent, i formalment separada de l’Observatori Astronòmic de
Mallorca. Per tant, l’activitat d’aquest darrer no pot servir per justificar l’excepció als principis de
publicitat i concurrència per a tramitar la subvenció.
D'altra banda, en l’expedient no es justifica l’exclusió dels principis de publicitat i concurrència
en l’activitat subvencionada respecte a altres projectes de divulgació científica que altres
entitats poden dur a terme en relació amb aquesta o a altres matèries.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, i la seva
aprovació correspon al Ple del Consell, atès que es tracta d’una subvenció nominativa (Base 23
d’execució del pressupost 2015).
En l'expedient consta l'Acord del Ple del Consell, d’11 de juny de 2015, d’aprovació i inici de
l’expedient per a concedir una subvenció nominativa, per un import de 180 milers d’euros al
MPSC, i per aprovar el conveni que l'ha de regir. El dit Acord es modifica posteriorment per
l’Acord del Ple de 8 d’octubre de 2015 que, a petició del beneficiari, amplia el termini per a
presentar la documentació justificativa, tot i que denega l'ampliació del termini per dur a terme
les actuacions.
La relació de despeses presentada amb la justificació no té l’estructura de les partides del
pressupost del projecte, tal com es disposa en el conveni.
Els justificants aportats, per un import de 108 milers d’euros (dels quals han estat admeses
despeses per un import de 101 milers d’euros), suposen una fracció dels 181 milers euros del
projecte inicial, per la qual cosa, d’acord amb el que s'estableix en el conveni, el Consell ha
tramitat la revocació per la part de subvenció no executada. Cal tenir en compte que l'execució
del projecte s'ha vist afectada per l'escàs marge temporal entre la data d'aprovació de la
subvenció (11 de juny de 2015) i el termini per a la seva execució (30 de setembre de 2015).
En la relació d’ingressos aportada no es declaren altres ingressos, al marge de la subvenció del
CIMA. No obstant això, en la documentació justificativa s'inclouen activitats, com són les visites
de centres educatius i diversos cursos, per a les quals s’exigeix una contraprestació (segons
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consta en el model de carta adreçat als centres educatiu el preu de les visites per alumne és de
6 euros). A requeriment de l’òrgan gestor, consta una declaració del beneficiari de no haver
obtingut altres ingressos que els corresponents a la subvenció.
En l’expedient consta l’autorització, un cop presentada la justificació i per esmenar la
deficiència, d’una subcontractació vinculada entre l’associació i el seu president.
El reconeixement de l’obligació té lloc l'11 d’octubre de 2016, gairebé un any després de la
justificació de la subvenció. Dins aquest interval consten dos requeriments al beneficiari per
esmenar deficiències derivades dels informes de fiscalització prèvia amb reparaments o
deficiències de la Intervenció.
Pel que fa al pagament, d’acord amb el que disposen el mateix conveni i les Bases d’execució
del pressupost, a sol·licitud de l’interessat es tramita una bestreta, per un import del 50 % de la
subvenció, sense necessitat de constituir aval bancari. El pagament de l'import restant s’ha
efectuat un cop aprovada la justificació.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 4: Subvenció nominativa a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears
L’objecte de la subvenció és desenvolupar el projecte d’activitats i el pressupost que ha
presentat la Federació de Bàsquet corresponent al programa de l’esport a l’edat escolar a
Mallorca, en el qual es duen a terme competicions en les categories d’iniciació, benjamí, aleví,
infantil i cadet.
L’informe sobre la impossibilitat de promoure la concurrència i la memòria justificativa sobre la
conveniència i l'oportunitat d’atorgar la subvenció es fonamenten en les competències que la
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l’esport de les Illes Balears, atribueix tant als consells insulars
com a les federacions esportives. Les federacions són entitats privades sense afany de lucre
que dirigeixen i coordinen les activitats pròpies de la seva modalitat en coordinació amb
l’administració territorial competent. Dins aquest marc legal, la gestió encomanada pel Consell
de Mallorca a les federacions esportives s'instrumenta mitjançant un conveni en el qual consten
les implicacions que corresponen a ambdues entitats.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, si bé la
seva aprovació correspon al Ple del Consell en tractar-se d’una subvenció nominativa (Base 23
d’execució del pressupost 2015).
En l'expedient consta l'Acord del Ple del Consell, de 16 d’abril de 2015, d’aprovar la concessió
de la subvenció nominativa, autoritzar i disposar la despesa i aprovar el conveni pel qual es
regeix.
El conveni preveu actuacions per un import de 236 milers d’euros, dels quals el Consell aporta
81 milers d'euros. Al mateix temps, determina que la justificació es realitzarà per mòduls,
ateses les despeses unitàries establertes per partit i categoria.
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El beneficiari ha presentat dins el termini establert la documentació justificativa prevista en el
conveni, amb la qual es justifica que s'ha executat el 99,35 % del projecte presentat, i
fonamenta l’aplicació d’aquest percentatge a l’import inicialment concedit.
D’acord amb el que està previst en el mateix conveni i en les bases d’execució del pressupost,
el pagament s’ha realitzat a sol·licitud de l’interessat, mitjançant una bestreta del 50 % de la
subvenció sense necessitat de constituir aval bancari, la resta un cop aprovada la justificació de
la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
La concessió de la subvenció ha estat objecte de publicitat en el BOIB (art. 18 LGS).
Expedient núm. 5: Subvenció nominativa al Gremi de Llibreters
L’objecte de la subvenció és una aportació al Gremi de Llibreters, per a dur a terme el projecte
de la XXXIII Fira del Llibre i de foment i promoció de la lectura. El projecte presentat suposa
una despesa 61 milers d'euros, del quals el Consell de Mallorca subvenciona 53 milers d'euros.
En l’expedient consta un informe justificatiu del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports,
que fonamenta la subvenció en la mesura que el beneficiari és l’única entitat que representa i
aglutina els interessos dels llibreters a l’illa de Mallorca, la qual cosa facilita l’accessibilitat de
les iniciatives al públic en general i el seu seguiment pel mitjans de comunicació. No obstant la
dita justificació, l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció, tot i ser de conformitat,
manifesta, com a observacions, la necessitat que el centre gestor analitzi la possibilitat de dur a
terme una convocatòria pública per als propers exercicis, per assegurar el compliment del
principis rectors en matèria de subvencions.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, si bé la
seva aprovació correspon al Ple del Consell, atès que es tracta d’una subvenció nominativa.
Consta l'Acord del Ple del Consell, de 14 de maig de 2015, d’inici de l’expedient, pel qual
s’aproven la concessió de la subvenció nominativa i el conveni que la regeix.
La justificació s'ha presentat en el termini i la forma prevists en el conveni, amb justificants de
despesa per un total de 54 milers d’euros quan el pressupost inicial és de 61 milers d’euros. No
obstant això, i malgrat que la despesa executada està per sota del pressupost de l’activitat, el
Consell de Mallorca ha reconegut el dret del beneficiari a obtenir íntegrament la subvenció
concedida, per un import de 54 milers d'euros, sense reduir la quantia proporcionalment a la
despesa realitzada per a dur a terme el projecte.
El pagament, d’acord amb el que preveuen el mateix conveni i les bases d’execució del
pressupost, s’ha realitzat a sol·licitud de l’interessat mitjançant una bestreta del 50 % de la
subvenció, sense necessitat de constituir aval bancari, i el pagament de la resta un cop
aprovada la justificació de la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014.
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No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).

D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
De la informació tramesa a l'SCIB, s'han seleccionat dos expedients de subvencions amb
convocatòria, per un import conjunt atorgat de 1.345 milers d'euros, i una subvenció
nominativa, per un import de 493 milers d'euros. Així mateix, l'SCIB ha detectat una aportació
nominativa de la qual no ha informat l'IMAS, per un import de 720 milers d'euros, que també és
objecte de fiscalització.
L'IMAS no ha retut a l'SCIB les ajudes en concepte de renda mínima d'inserció concedides
durant l'exercici 2015, per un import de 8.929 milers d'euros, atès que no les considera
subvencions, sinó prestacions econòmiques, d'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de
setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció. El TRLS no exclou del concepte de
subvencions les dites prestacions que, a més, compleixen els requisits per ésser considerades
tals: són atorgades per una administració pública, la disposició a favor dels beneficiaris es
numerària, sense contraprestació directa dels beneficiaris, subjecta a la concurrència d'una
determinada situació socioeconòmica i dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques dels
beneficiaris per a la supervivència (art. 2.1 del TRLS i art. 1 del Decret 117/2001). En
conseqüència, l'SCIB no ha pogut fiscalitzar les esmentades ajudes.
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels expedients seleccionats a la
mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun, i distingint
entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes econòmiques a entitats que duen a terme l'activitat d'habitatge supervisat de
baixa intensitat per a persones amb discapacitat intel·lectual
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
IMAS 2015. AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITAS QUE DUEN A TERME L'ACTIVITAT
D'HABITATGE SUPERVISAT DE BAIXA INTESITAT PER A PERSONES AMB
DISCPACACITAT INTEL·LECTUAL
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ
553
2i3
2
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ
566
2i3
Import total expedient
1.119

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

IMAS 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
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

L'objecte de la convocatòria és l'aportació d'ajudes econòmiques a entitats privades sense ànim
de lucre per a finançar les despeses de funcionament del servei de suport a l'habitatge
supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei es presta a les persones
amb discapacitat intel·lectual que viuen en el domicili propi, en règim de propietat, de lloguer o
cedit per una entitat no lucrativa o per una administració pública.
Durant l'exercici 2015, s'han tramitat dues convocatòries per a la concessió de les ajudes. La
primera finança els serveis de suport duts a terme entre l'1 de novembre de 2014 i el 31 de
maig de 2015 (expedient núm. 1), i la segona, els duts a terme entre l'1 de juny i el 31 de
desembre de 2015 (expedient núm. 2). L'import màxim de cada una de les convocatòries és de
566 milers d'euros. Les ajudes s'han atorgat a l'única sol·licitud presentada, que, en ambdós
casos, correspon a l'entitat Amadip Esment Fundació.
1. Bases reguladores i convocatòria
Bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats de la direcció de l’àrea de
serveis socials de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, aprovades pel Ple
del Consell Insular de Mallorca, de 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99 , de 30 de juny de
2005) i modificades el 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d’11 d’abril)
D'acord amb el que disposa l'article 17.2 de la LGS, les bases reguladores de les ajudes es
tramiten de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local. Cal destacar que el Ple del Consell Insular de Mallorca
aprova les dites bases el 5 de maig de 2005 i es publiquen en el BOIB de 30 de juny de 2005.
D'altra banda, la disposició addicional segona del TRLS estableix que els consells insulars han
d'adequar l'activitat de concessió de subvencions al que disposa aquesta llei quan es desplegui
en matèries en les quals la Comunitat Autònoma els hagi atribuït competències, com és el cas
de les ajudes socials. El TRLS es publica el 31 de desembre de 2005 i entra en vigor l'1 de
gener de 2006, sense que consti l'adaptació de les bases reguladores a l'articulat del TRLS.
Les bases reguladores no determinen els aspectes següents (art. 13 TRLS):


Les condicions de solvència que han de complir les persones jurídiques que actuïn
d'entitats col·laboradores (art 13.i del TRLS) i les obligacions específiques de les dites
entitats (art. 13.h del TRLS)



El termini de presentació del compte justificatiu (art. 39.3 del TRLS)

En tots els expedientes consta la Resolució de la presidenta de l'IMAS. Ambdues resolucions
tenen per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva i pel període comprès entre l'1
de novembre de 2014 i el 31 de desembre de 2015, les ajudes destinades a finançar l'activitat
d'habitatge supervisat de baixa intensitat per a persones amb discapacitat intel·lectual a entitats
que gestionen aquesta activitat dins l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca.
Les dites resolucions s'han elaborat d'acord amb el procediment legalment establert i en tots els
expedients consta el certificat d'existència de crèdit, l'informe jurídic relatiu a l'adequació del
contingut de la convocatòria i a la normativa vigent, així com l'informe de fiscalització prèvia de
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conformitat de la Intervenció. No obstant això, no consta l'existència de l'informe preceptiu previ
de la direcció insular competent en matèria de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
S'ha constatat que alguns dels aspectes que s'han inclòs en les dues convocatòries analitzades
difereixen dels que fixen les bases reguladores. Són els següents:


En tots els expedients, en les convocatòries s'indica que el termini per esmenar les
sol·licituds no ha de ser superior a 10 dies hàbils, mentre que les bases reguladores
estableixen un termini entre 15 i 20 dies hàbils.



En tots els expedients, en les convocatòries s'estableix que l'òrgan instructor és la
presidenta de l'IMAS, mentre que en les bases reguladores s'indica que l'òrgan
instructor és la Direcció de l'àrea de Serveis Socials.



En tots els expedients, en les convocatòries es fixa el termini màxim per dictar i
notificar la resolució de la subvenció en sis mesos, comptadors des de l'endemà que
acabi el termini de presentació de sol·licituds. En les bases reguladores, el termini per
resoldre és entre dos i tres mesos des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, i s'ha de publicar en el BOIB la resolució de la concessió.



En l'expedient núm. 2, en la resolució de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques
s'estableix que el termini per presentar sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors
des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. En les bases
reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds és un mínim de 15 dies.

Les dues convocatòries d'ajuts s'inclouen en el Pla Estratègic de subvencions del Consell
Insular de Mallorca per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 14 de
novembre de 2014 (BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2015), d'acord amb el que disposa l'article
6 del TRLS.5
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El Consell no ha complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions sobre les concessions realitzades dins l'exercici (art. 20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En els dos expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiaries, d'acord
amb el model facilitat per l'IMAS, així com la documentació específica i els requisits indicats en
la convocatòria i en la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consten els informes
tècnics que comproven el compliment dels requisits establerts.
Les bases reguladores disposen el règim de concessió i de justificació de les subvencions
mitjançant mòduls, sistema de justificació de l'objecte de la subvenció que també estableixen
les respectives convocatòries. En cap expedient no consta un informe tècnic motivat sobre el
preu del mòdul corresponent al suport a l'habitatge supervisat de baixa intensitat, que s'estima
en 973,63 euros mensuals en cada una de les convocatòries (art. 76 RLGS).

5
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3. Procediment de concessió
En tots els expedients revisats, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris
que estableixen les convocatòries. Així mateix, consten els informes tècnics que valoren les
sol·licituds.
En tots els expedients consta la Resolució de la presidenta de l'IMAS d'atorgament de les
ajudes econòmiques, tot i que no consta la publicació de la resolució de concessió en el BOIB i
en el tauler d'edictes de l'IMAS, tal com es disposa en les bases reguladores de la subvenció i
en les mateixes resolucions de concessió. S'ha verificat la notificació individual de la resolució
d'atorgament.
4. Justificació
En tots els casos, la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb el que s'estableix en
la convocatòria.
5. Pagaments
S'ha constatat que l’import de les ajudes s'ha abonat una vegada justificat el compliment de la
finalitat per a les quals es varen concedir.
a2: Ajudes econòmiques per al finançament del transport escolar especial per a
persones amb discapacitat per a l'any 2014
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
IMAS 2015. AJUDES ECONÒMIQUES PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT
ESCOLAR ESPECIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ESPECIAL
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
ASPACE
38
3
2
ASNIMO
10
3i4
3
APNAB
12
3
4
PATRONAT INCA
61
4i5
5
APROSCOM
51
4i5
6
MATER MISERICORDIAE
55
4i5
Import total expedient
227

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

IMAS 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
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

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar el
transport especial dels usuaris amb discapacitat de centres educatius especial ubicats a
Mallorca, des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure
l'autonomia de les persones perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en
conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans.
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Són objecte d'aquesta subvenció les actuacions que s'hagin dut a terme entre l'1 de gener de
2014 i el 31 de desembre de 2014.
Les ajudes econòmiques s'han tramitat en una única convocatòria publicada en el BOIB de dia
5 de març de 2015, per un import màxim de 227 milers d'euros.
Els projectes acceptats reben el 100 % de l'ajuda sol·licitada. No obstant, en el cas que l'import
total de les ajudes sol·licitades sigui superior al crèdit disponible, aquestes s'han de repartir de
forma proporcional.
1. Bases reguladores i convocatòria
Bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats de la direcció de l’àrea de
serveis socials de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, aprovades pel Ple
del Consell Insular de Mallorca, de 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny de
2005) i modificades el 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d’11 d’abril)
Atès que les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les mateixes que regeixen la
convocatòria de les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme l'activitat d'habitatge
supervisat de baixa intensitat per a persones amb discapacitat intel·lectual, que han estat
analitzades en l'apartat a1) anterior, les incidències que s'hi han posat de manifest, respecte de
la manca d'adaptació de les bases a l'articulat del TRLS i de la manca de determinació d'alguns
aspectes de les dites bases, com són les condicions de solvència i les obligacions de les
entitats col·laboradores, així com el termini de presentació del compte justificatiu, són també
aplicables en aquest cas.
En la documentació analitzada consta la Resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual
s'aprova la convocatòria de l'ajuda econòmica.
La dita resolució s'ha elaborat d'acord amb el procediment legalment establert i en l'expedient
consta el certificat d'existència de crèdit, l'informe jurídic relatiu a l'adequació del contingut de la
convocatòria i a la normativa vigent, així com l'informe de fiscalització prèvia de conformitat de
la Intervenció. No obstant això, no consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció
insular competent en matèria de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
S'ha constatat que alguns dels aspectes que s'han inclòs en la convocatòria difereixen dels que
fixen les bases reguladores. Són els següents:


En la convocatòria s'indica que el termini per esmenar les sol·licituds no ha de ser
superior a 10 dies. En les bases reguladores s'estableix un termini entre 15 i 20 dies
hàbils.



En la convocatòria s'indica que el termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies
naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el
BOIB. En les bases reguladores s'estableix un mínim de 15 dies.



La convocatòria estableix que és possible subcontractar fins al 100 % de l'import de la
subvenció concedida. En les bases reguladores no figura cap previsió de
subcontractació. L'article 38.2 del TRLS estableix que, en el supòsit que no figuri cap
previsió de subcontractar en les bases reguladores, el beneficiari pot subcontractar fins
a un percentatge que no excedeixi del 50 % de l'import de l'activitat subvencionada.
S'ha constatat que, en els expedients núm. 2, 5 i 6, la despesa elegible ha estat
subcontractada en un 100 %.
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La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Mallorca per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de
2014 (BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2015), d'acord amb el que disposa l'article 6 del TRLS.6
En la versió en català de la convocatòria d'ajudes publicada en el BOIB no consta la forma de
determinació del cost total del servei, que, d'acord amb la versió castellana, es calcula d'acord
amb la fórmula següent: el nombre d'usuaris multiplicat per 176 dies i pel preu del servei per
cada any en funció de la tipologia de transport. Les quantitats resultants són els imports
màxims que poden sol·licitar els interessats.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta que s'hagi complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiàries, d'acord
amb el model facilitat per l'IMAS. A més, consta l'informe tècnic que, per a cada una de les
entitats beneficiàries, comprova el compliment dels requisits establerts.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva, atès que les
bases reguladores disposen que, en el cas que els ajuts sol·licitats siguin superiors al crèdit
disponible, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els
requisits per a ser beneficiaris, fins al límit màxim d'ajut individual indicat anteriorment.
Consta la Resolució de la presidenta de l'IMAS d'atorgament de les ajudes econòmiques per al
finançament del transport escolar especial per a persones amb discapacitat i la seva publicació
en el BOIB.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta la documentació acreditativa d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions econòmiques amb l'IMAS i amb el Consell de Mallorca. A més,
en l'expedient núm. 3 no consta la documentació acreditativa d'estar al corrent de les
obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
En l'expedient núm. 1 no consta la notificació de les incidències per esmenar requerides a
l'interessat ni prova de l'entrada en el registre de l'IMAS de les esmenes que ha remès (art. 38 i
58 de la LRJPAC).
4. Justificació
D'acord amb el punt 11 de la convocatòria de les ajudes, els beneficiaris han de presentar una
única justificació de la subvenció, que ha d'estar formada per una memòria tècnica final del
projecte i per una memòria econòmica, relativa al període de gener a desembre de 2014, que
ha d'anar acompanyada de les factures o del document probatori equivalent de les despeses
meritades en aquest període, així com dels justificants de pagament corresponents.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb el que
s'estableix en la convocatòria.

6
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En els expedients núm. 4, 5 i 6 no consta prova de la data d'entrada en el registre de l'IMAS de
la documentació justificativa. En conseqüència, no s'ha pogut verificar si aquesta es va
presentar en el termini establert en les bases reguladores.
No consta prova d'auditoria que les entitats beneficiàries de les ajudes hagin publicitat la
col·laboració de l'IMAS, amb la imatge corporativa del Consell Insular de Mallorca en un lloc
destacat dels elements de transport i de difusió dels projectes, tal com s'estableix en la
convocatòria (art. 34.4 del TRLS).
En els expedients núm. 2, 4, 5 i 6 no consta l'informe tècnic favorable sobre la justificació final
del projecte.
5. Pagaments
En els expedients núm. 4, 5 i 6 no consta prova de la data d'entrada de la documentació
justificativa en el registre de l'IMAS, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que les ajudes
s'hagin abonat després de la justificació del compliment de la finalitat per a les quals es varen
concedir.7 En la resta d'expedients, les ajudes s'ha d’abonat una vegada justificat el compliment
de la finalitat.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades, s'exposen en el quadre següent:
IMAS 2015. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Subvenció sense convocatòria a Creu Roja Espanyola per executar el
programa del programa «ESPAI - Servei de protecció i acompanyament a
1
persones amb risc d'exclusió residencial» per a l'any 2015
493
Subvenció sense convocatòria al Fons Mallorquí de Solidaritat per a
2
ajudes cooperació Internacional
720
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
1.213

DEFICIÈNCIES
2i5
1, 2 i 5

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

IMAS 2015. 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'instruments que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1: subvenció sense convocatòria a Creu Roja Espanyola per executar el
programa «ESPAI - Servei de protecció i acompanyament a persones amb risc d'exclusió
residencial» per a l'any 2015
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa atorgada a Creu Roja Espanyola per
executar el programa «Espai - Servei de protecció i acompanyament a persones amb risc
d'exclusió residencial», el qual està destinat a famílies i persones que estan en risc de perdre
l'habitatge habitual, o que l'han perdut recentment, i que no es poden beneficiar de la moratòria
de dos anys aprovada pel govern.

7

Documentació aportada per l'IMAS en la fase d’al·legacions pel que fa als expedients núm. 4 i 5.
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L'objectiu general del programa és prevenir l'exclusió social sobrevinguda per la pèrdua de
l'habitatge habitual mitjançant intervencions de suport en l'àmbit personal i/o familiar i sobretot,
en l'adjudicació d'ajudes. Es tracta d'arribar a persones o famílies que es troben en situació
d'extrema vulnerabilitat (persones majors amb càrregues familiars, famílies amb tots els
membre a l'atur, famílies monoparentals, famílies amb persones dependents al seu càrrec).
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia a sol·licitud de Creu Roja Espanyola el 30
de març de 2015.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció nominativa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.a del TRLS. En l'expedient
queda acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès
públic i els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS de 7 de maig de 2015, s’aprova la concessió
de la subvenció a favor de Creu Roja Espanyola, i s’autoritza i es disposa la despesa, per un
import màxim de 500 milers d’euros. En la mateixa data se signa un conveni entre l'IMAS i Creu
Roja Espanyola per a establir les condicions de la concessió de la subvenció i els requisits
exigits als beneficiaris per poder optar a les ajudes. L'àmbit territorial del conveni és tota l'illa de
Mallorca i el període subvencionable comprèn entre dia 16 d'octubre de 2014 i dia 15 d'octubre
de 2015. Perquè Creu Roja Espanyola pugui tenir dret al 100 % de la subvenció, les ajudes
concedides han de suposar, com a mínim, 350 milers euros i la resta de despeses, com a
màxim,150 milers d'euros.
En l'expedient no consta haver donat compte del conveni al Ple del Consell Insular de Mallorca,
en compliment del que disposa l'article 7.2 lletra f) dels estatuts de l'IMAS.
No consta la publicació en el BOIB del conveni subscrit amb Creu Roja Espanyola (art. 8.2 de
la LRJPAC).
Creu Roja Espanyola ha presentat justificants del projecte, per un import de 519 milers d'euros.
D'aquestes despeses justificades, 351 milers d'euros corresponen a ajudes concedides
directament a beneficiaris, i la resta, per un import de 168 milers d'euros, a altres despeses.
L'IMAS ha descomptat, per incidències detectades, 8 milers d'euros de les ajudes atorgades als
beneficiaris, i l'import subvencionat per aquest concepte és de 343 milers d'euros. L'import
màxim de la resta de despeses subvencionades per l'IMAS és de 150 milers d'euros, atès que
el conveni estableix aquest import com el màxim que es pot subvencionar.
No obstant això, amb posterioritat, l'IMAS ha abonat a Creu Roja Espanyola, en concepte
d'ajudes atorgades als beneficiaris, 5 milers d'euros addicionals, atès que aquesta entitat
esmena part de les incidències detectades. Aquesta regularització no ha estat tramesa a
l'SCIB.
En l'expedient no consta prova d'auditoria que Creu Roja Espanyola hagi publicitat la
col·laboració de l'IMAS en les activitat subvencionades, mitjançant la inclusió del logotip
corresponent en tots els documents, cartells, publicacions o opuscles, tal com estableix el
conveni signat entre ambdues entitats (art. 34.4 TRLS).
L'objecte de la subvenció són les persones o famílies en risc de perdre l'habitatge habitual, amb
independència que sigui en propietat o llogat. La forma de tramitació de la subvenció,
nominativa a favor de Creu Roja Espanyola, no ha permès a l'SCIB comprovar que aquesta
entitat hagi concedit les ajudes d'acord amb els principis d'igualtat i no-discriminació.
Les ajudes al programa Espai de Creu Roja Espanyola s'inclouen en el Pla Estratègic de
Subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del
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Consell de Govern de 14 de novembre de 2014 (BOIB núm. 9 de 17 de gener de 2015), d'acord
amb el que disposa l'article 6 del TRLS.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El pagament de la subvenció a Creu Roja Espanyola es fa de la manera següent: un 50 %, una
vegada signat el conveni; quan es presenti la justificació intermèdia, s'abona l'import justificat
amb la documentació aportada que sobrepassi l'import de la bestreta inicial, i la resta, s'abona
una vegada presentada la justificació final. No s'exigeix constitució d'aval, atès que les bases
d'execució del pressupost de l'IMAS per a l'any 2015 alliberen d'aquesta obligació les entitats
sense ànim de lucre.
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 2 : Subvenció sense convocatòria al Fons Mallorquí de Solidaritat per
ajudes cooperació internacional
Aquest expedient correspon a l'aportació nominativa atorgada al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació per al finançament de projectes de cooperació internacional de 2015, a fi de
contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de les persones i les comunitats del
sud. L'import que figura en el pressupost de l'IMAS de l'any 2015 és per un total de 600 milers
d'euros, en concepte de transferències de capital.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia a sol·licitud del Fons Mallorquí, el 24 de
març de 2015.
Tal com va posar de manifest l'SCIB en el seu Dictamen de 12 de novembre de 2010, sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de Cooperació, al
Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el règim jurídic i
econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en l'atorgament, la gestió i
la justificació. Aquestes peculiaritats en possibiliten l'atorgament de forma directa i la modulació
de les condicions mitjançant el conveni i/o la resolució corresponent. No obstant això, en
l'expedient no es fa referència a aquest Dictamen ni s'acredita la impossibilitat de concurrència,
ni tampoc les raons d'interès públic ni els criteris objectius que s'han tingut en compte per a la
seva inclusió com a subvencions nominatives en el pressupost de l'IMAS (art. 7.2 del TRLS i
art. 18.1.a del RD 500/1990).
En l'expedient no consta l'acreditació del Fons Mallorquí d'estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 11 TRLS). Tampoc consta la
justificació de no estar sotmès a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari (art. 10
del TRLS).8
Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'IMAS, de 15 de maig de 2015, s’aprova la
concessió de l'aportació a favor de Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació, i s’autoritza i es
disposa la despesa, per un import de 600 milers d’euros, corresponent a transferències de
capital.

8

En la fase d'al·legacions, l'IMAS ha aportat el certificat d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l'Agència Tributària
estatal i amb la Seguretat Social.
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El 26 de novembre de 2015, la presidenta de l'IMAS aprova una modificació del pressupost
mitjançant la qual l'aportació de l'IMAS al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
s'incrementa en 120 milers d'euros, corresponents a transferències corrents. Amb aquesta
modificació pressupostària, l'aportació final a favor del Fons Mallorquí ascendeix a 720 milers
d'euros.
El 23 de desembre de 2015, la Intervenció Delegada de l'IMAS emet un informe i sol·licita que
es rectifiqui la resolució d'atorgament de 15 de maig de 2015, per fixar en una nova resolució
les condicions i els compromisos exigibles, així com el règim de justificació de les aportacions
que, en tot cas, ha de garantir el compliment de les condicions imposades i la consecució dels
objectius prevists. Així mateix, se sol·licita que el reconeixement i el pagament de les
aportacions es faci mitjançant bestreta, d'acord amb el que s'estableix en la base 53.3
d'execució del pressupost.
En aquest sentit, el 29 de desembre de 2015, la presidenta de l'IMAS emet una nova resolució
d'atorgament d'aportació de l'IMAS al Fons Mallorquí, que modifica la de 15 de maig de 2015 i
que inclou les condicions i els compromisos exigibles esmentats, a més d'ampliar l'aportació en
120 milers d'euros com a conseqüència de la modificació del pressupost. La nova resolució de
concessió no inclou la compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat
pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals (art. 65.3 del
RLS).
Pel que fa a la justificació, la nova resolució de concessió exigeix al Fons Mallorquí els
compromisos següents:


En relació amb l'aportació de capítol VII, el Fons Mallorquí ha de presentar un certificat
acreditatiu dels projectes aprovats per l'Assemblea per a l'any 2015, un informe de
realització dels projectes als quals destini l'aportació i una memòria econòmica de la
despesa realitzada, amb el detall dels conceptes, dins l'exercici 2016.



En relació amb l'aportació del capítol IV, el Fons Mallorquí ha de presentar els comptes
anuals aprovats i auditats de l'any 2015, dins l'exercici 2016.

El Fons Mallorquí ha remès a l'IMAS la documentació justificativa acreditativa de l'aplicació dels
fons rebuts. No obstant això, en el moment d'elaborar aquest Informe, el centre gestor de la
despesa de l'Institut no ha emès l'informe sobre el correcte compliment de la finalitat per a la
qual es va concedir l'aportació ni sobre l'aplicació correcta dels fons, tal com s'estableix en la
resolució de concessió. Atès que el procediment de revisió de l'IMAS no ha finalitzat, no ha
estat objecte d'anàlisi per part de l'SCIB.
A més de la Resolució de la presidenta de l'IMAS d'atorgament de l'aportació al Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació de 29 de desembre de 2015, consta una resolució posterior, de 30
de desembre de 2015, per a finançar accions d'emergència dirigides a refugiats sirians, per un
total de 50 milers d'euros.
Les aportacions al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per a ajudes a la cooperació
internacional no estan incloses en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Mallorca per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de
2014 (BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2015), d'acord amb el que disposa l'article 6 del TRLS.
Tampoc en consta la inclusió en una modificació posterior del Pla Estratègic.
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No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El pagament de l'aportació al Fons Mallorquí, per un import 720 milers d'euros, es fa mitjançant
una bestreta del 100 % de l'import. A la Resolució de concessió, de 29 de desembre de 2015,
no s'exigeix la constitució d'un aval. No obstant això, en les bases d'execució del pressupost de
l'IMAS de l'any 2015 s'estableix, amb caràcter excepcional, que la presidenta de l'IMAS pot
concedir bestretes d’un màxim del 75 % de l’import de les subvencions concedides, sense
l’obligació de constituir un aval, sempre que els beneficiaris de les subvencions siguin, entre
d'altres, entitats sense ànim de lucre. En l'expedient no consta l'autorització deguda de la
bestreta pel 100 % de l'aportació (art. 37.2 de TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de subvencions (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMANACIONS

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.
Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Documentar en l'expedient de concessió de subvenció el compliment de les mesures de
difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de subvenció
que, en el seu cas, s'estableixin en les bases reguladores de la subvenció.
Conservar i custodiar els expedients de subvenció de forma adequada i ordenada. Cal
recordar que un expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i
actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució.
Establir un sistema de control a l'objecte de complir el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions
concedides.

3. CONSELL INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Menorca ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de l'Administració general del Consell, així com dels reintegraments de
subvencions prèviament concedides. De la resta d'entitats dependents, no s'ha rebut la dita
informació o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència. Atesa aquesta mancança,
l'SCIB no pot garantir la integritat de l'activitat subvencional del Consell.
En les relacions trameses figuren 31 línies de subvencions amb convocatòria, de les quals
s'han concedit subvencions per un total de 1.472 milers d'euros i que han representat 1.369
milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2015. Quant a les subvencions de
concessió directa, consten 195 beneficiaris, per un import compromès de 13.293 milers d'euros,
dels quals el Consell no ha facilitat l'import de les obligacions reconegudes.
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Les relacions trameses pel Consell inclouen transferències a altres Administracions
(ajuntaments) i a entitats públiques vinculades, per un import concedit de 200 milers d'euros
amb convocatòria i de 10.414 milers d'euros sense convocatòria.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments, un cop excloses les transferències abans esmentades:
CIME 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBV. CONCESSIÓ
TOTAL SUBVENCIONS
CONVOCATÒRIA
DIRECTA
2015
NRE.
Nre.
Import
Nre.
Import
Nre.
Import
DEPARTAMENT
línies beneficiaris concedit beneficiaris concedit beneficiaris concedit
1. Presidència
0
0
0
3
9
3
9
2. Serveis Generals, Treball i Innovació
0
0
0
2
65
2
65
3. Benestar Social i Joventut
2
15
147
18
1.256
33
1.403
4. Cultura, Patrimoni i Educació
6
977
506
22
104
999
610
5. Cooperació, Esports i Habitatge
5
228
233
45
510
273
743
6. Economia, Medi Ambient i Caça
7
66
385
34
922
100
1.307
7. Mobilitat i Projectes
0
0
0
20
10
20
10
8. Ordenació del Territori
0
0
0
0
0
0
0
9.Turisme
0
0
0
3
4
3
4
TOTAL
20
1.286
1.272
147
2.879
1.433
4.151

Durant l'exercici 2015, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
SUBVENCIONS CIME 2015. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Convocatòria
31%

Directes
69%

L’assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Menorca, atès que les subvencions directes
atorgades al 2015 representen el 69 % de l'activitat subvencionadora de l'exercici.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Menorca, que comprèn 2 subvencions amb convocatòria i 5 subvencions de
concessió directa de l'Administració general.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
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Limitacions de l'abast
1. El Consell Insular de Menorca no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la
seva inexistència. En conseqüència, atesa aquesta mancança, no es pot garantir la
integritat de l'activitat subvencionadora del Consell.
Incidències més significatives
2. L’assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals
de publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Menorca, atès que les
subvencions directes atorgades al 2015 representen el 69 % de l'activitat subvencionadora
de l'exercici.
3. En cap dels expedients analitzats relatius als ajuts destinats a entitats culturals (a2) no
consta que s'hagi comprovat la justificació adequada de la subvenció per part de l'òrgan
atorgant.
4. En cap dels expedients analitzats no consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació
dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
5. En l'expedient núm. 2, relatiu a la subvenció amb convocatòria d'ajuts destinats a entitats
culturals, figuren ingressos de quotes de socis i d'aportacions d'altres entitats i
administracions (exclosa la subvenció del Consell), per import superior a les despeses
incorregudes. Per tant, amb la subvenció atorgada se supera el cost de les activitats que ha
realitzat el beneficiari i, en conseqüència, caldria revocar la subvenció i sol·licitar-ne el
reintegrament.
6. En l'expedient núm. 3, relatiu a la subvenció amb convocatòria d'ajuts destinats a entitats
culturals, la memòria justificativa no informa de 5 de les 13 activitats culturals previstes en la
sol·licitud; en tres de les activitats justificades, s'ha presentat la justificació corresponent a
l'activitat duta a terme durant el 2014, fora de l'àmbit temporal previst en les bases
reguladores, i figuren tres activitats justificades que no constaven en la sol·licitud inicial.
7. En l'expedient núm. 2, relatiu a la subvenció nominativa a la Federació d'Associacions de
Persones Majors de Menorca, s'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i
concurrència, a partir del fet que la Federació està integrada per totes les associacions i els
clubs de persones majors ubicats a l'àmbit territorial de l'illa de Menorca i és l'única
d'aquestes característiques que desenvolupa l'activitat subvencionada. Aquesta forma de
procedir no garanteix la concurrència ni la igualtat de tracte i no-discriminació dels
beneficiaris finals, que serien les associacions de gent gran, ni tampoc la igualtat de tracte i
no-discriminació entre els diferents projectes que presentin les associacions. Aquesta
subvenció s'hauria d'haver tractat com una subvenció amb convocatòria, amb l'establiment
dels criteris de selecció de projectes en funció de criteris objectius, en la qual la Federació
podria actuar com a entitat col·laboradora.
8. En l'expedient núm. 3, relatiu a la subvenció nominativa a la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Menorca, consta un document sense signar, amb el segell de PIME Menorca,
en el qual es detallen les associacions que estan adherides a PIME i s'indica que, atès que
no es pot satisfer la totalitat de les peticions rebudes per a desenvolupar accions i activitats,
se n'enumeren 24 com a seleccionades. No obstant això, no figuren els criteris de selecció
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de les esmentades activitats, per la qual cosa no es pot garantir que s'hagin complert els
principis de igualtat de tracte i no-discriminació en la determinació dels beneficiaris finals.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-8 de l'apartat anterior, l'activitat subvencional del
Consell Insular de Menorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
S'han revisat dues subvencions amb convocatòria, corresponents als departaments de Cultura,
Patrimoni i Educació i d'Economia, Medi Ambient i Caça; i cinc subvencions de concessió
directa, corresponents als departaments de Benestar Social i Joventut (tres), de Cooperació,
Esports i Habitatge i d'Economia, Medi Ambient i Caça. La selecció s'ha fet en funció de
l'import.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a.1. Ajuts de minimis per als fabricants industrials dels sectors del calçat i la bijuteria per
a la millora de la competitivitat del sector industrial tradicional
Dels 27 beneficiaris d'aquesta subvenció s'han seleccionat els 5 de més import. Els beneficiaris
seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el quadre
següent:
CIME 2015. AJUTS DE MINIMIS PER ALS FABRICANTS INDUSTRIALS DELS SECTORS
DEL CALÇAT I LA BIJUTERIA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR
INDUSTRIAL TRADICIONAL
(EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Calzados Ria, SL
13
2
Capó Triay, SL
14
3
Jaime Mascaró, SA
14
4
Estampadora Mahonesa, SL
14
5
Santiago Pons Quintana, SA
14
Import expedients seleccionats
69

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

CIME 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
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
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L'objecte d'aquest ajut de minimis és donar suport a la promoció i a la comercialització dels
productes dels fabricants industrials dels sector del calçat i la bijuteria mitjançant l’assistència,
com a expositors, a fires professionals fora de l’illa de Menorca, i millorar la comercialització i la
posició de les empreses en els mercats nacional i internacional.
El període subvencionat comprèn des del 16 d'octubre de 2014 fins al 15 d'octubre de 2015.
El pressupost global màxim que es destina a la convocatòria és de 200 milers d'euros, distribuït
per igual entre els dos sectors, si bé en les bases reguladores s'estableix que si no s'exhaureix
el pressupost d'un sector, aquest revertirà a l'altre. Finalment, l'import concedit ha estat de 100
milers d'euros per al sector del calçat i de 92 milers d'euros per al sector de la bijuteria.
Les despeses subvencionables són el 100 % de les del transport, l'allotjament i el lloguer de
l'espai i el muntatge de l'estand, amb un import màxim per a cada fira de 1.500, 2.350 i 3.400
euros, en funció de si la fira té lloc a Espanya, a Europa o fora d'Europa, respectivament, i un
import màxim per beneficiari de 14 milers d'euros.
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva, atès que les
bases reguladores disposen que, en cas que els ajuts sol·licitats siguin superiors al crèdit
disponible, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els
requisits per a ser beneficiaris, fins al límit màxim d'ajut individual indicat anteriorment.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases que regeixen la convocatòria, les va aprovar el Consell Executiu en sessió
extraordinària de 28 d'abril de 2014 i es varen publicar en el BOIB núm. 64, de 10 de maig de
2014.
En l'expedient figuren els informes preceptius d'oportunitat i de legalitat, d'acord amb la
normativa vigent.
Les bases reguladores disposen l'existència de la comissió avaluadora, que és l'òrgan col·legiat
al qual correspon emetre l'informe que ha servit de base a la consellera executiva del
Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports per elaborar la proposta de
resolució definitiva. Segons les bases reguladores, en la composició de la comissió avaluadora
figuren com a vocals dos tècnics agrícoles del departament, malgrat que l'objecte de la
subvenció no pertany a l'àmbit agrícola.
El Consell Executiu aprova, en sessió ordinària d'11 de maig de 2015, la convocatòria
corresponent al 2015 i es publica en el BOIB núm. 78, de 26 de maig de 2015.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per acord
del Consell executiu en sessió ordinària d'1 de desembre de 2014, i és modificat, amb
posterioritat, el 15 de desembre de 2014.
No consta que el Consell Insular 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions sobre les concessions realitzades dins l'exercici (art. 20 de la LGS).
2. 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.
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També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el Consell.
3. Procediment de concessió
Atès que l'import de les sol·licituds presentades no supera el pressupost de la convocatòria, no
ha estat necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions concedides.
Consta l'acord del Consell Executiu, que aprova la concessió de la subvenció, el qual ha estat
notificat individualment als beneficiaris i publicat en el BOIB i el tauler d'anuncis del Consell. En
els expedients analitzats consten els justificants de la notificació individual.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb la
normativa reguladora.
Segons les bases reguladores, els beneficiaris han de dur a terme les mesures de difusió
adequades per fer públic el suport econòmic del Consell. En els expedients consta aquesta
difusió, excepte pel que fa a una fira de l'expedient núm. 5, per la qual cosa l'import de la
subvenció per a aquesta fira s'ha minorat en un 5 %, tal com disposen les mateixes bases.
5. 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 pagaments realitzats.
a.2. Ajuts destinats a entitats culturals
Dels 36 beneficiaris d'aquesta subvenció s'han seleccionat els 5 de més import. Els beneficiaris
seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el quadre
següent:
CIME 2015. AJUTS DESTINATS A ENTITATS CULTURALS
(EN MILERS D’EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació Cultural Baladí - Estudi de Dansa
14
2, 3, 4, 5
2
Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó
11
2, 3, 4, 5
3
Cercle Artístic - Societat Cultural
18
2, 3, 4, 5
4
Orfeón Mahonés
8
2, 3, 4, 5
5
Associació Suau - Festival Mèdit
10
2, 3, 4, 5
Import expedients seleccionats
61

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

CIME 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
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

L'objecte de la subvenció és promoure i donar suport a la realització de projectes culturals
desenvolupats en l'àmbit de Menorca per part d'entitats culturals de l'illa. La finalitat és oferir
durant tot l'any activitats culturals arreu de Menorca, potenciant els projectes de les entitats
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sense ànim de lucre. Se n'exclouen, expressament, les activitats consistents en l'ensenyament
de les diferents arts plàstiques i escèniques.
Quant a l'àmbit temporal, se subvencionen els projectes que tenen lloc entre els mesos de
desembre de 2014 i novembre de 2015.
El pressupost global màxim que es destina a la convocatòria és de 145 milers d'euros i ha estat
concedit en la seva totalitat.
Les despeses subvencionables són les despeses directes de les activitats culturals i les
despeses indirectes de personal i de gestió i sosteniment de l'entitat generades per dur a terme
l'activitat projectada. Estan expressament excloses les despeses d'inversió i d'amortització de
préstecs.
Segons la base 7a de la convocatòria, l'import global màxim previst es reparteix entre els
sol·licitants de forma proporcional a l'import de les seves despeses subvencionables. Cap
sol·licitant no pot rebre en concepte de subvenció més del 50 % del pressupost de despeses
originades per dur a terme l'activitat.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases reguladores i la convocatòria, les ha aprovades el Consell Executiu, en sessió
extraordinària de 16 de març de 2015, i s'han publicat en el BOIB núm. 44, de 20 de març de
2015.
En l'expedient figuren els informes preceptius d'oportunitat i de legalitat, d'acord amb la
normativa vigent.
Les bases reguladores disposen l'existència de la comissió avaluadora, que és l'òrgan col·legiat
al qual correspon emetre l'informe que ha servit de base a la consellera executiva del
Departament de Cultura, Patrimoni i Educació per elaborar la proposta de resolució definitiva.
Hi ha una contradicció entre la base 2a i la base 7a de la convocatòria. La base 2a estableix
que, en el cas que les sol·licituds superin la quantia fixada en la convocatòria, aquestes es
prioritzaran en funció dels criteris objectius per a la concessió dels ajuts establerts en les
bases; mentre que la base 7a no defineix els dits criteris, sinó que estableix el prorrateig entre
els sol·licitants que compleixen la condició per ser beneficiaris.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 1 de desembre de 2014 i modificat posteriorment el
15 de desembre de 2014.
No consta que el Consell Insular 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions sobre les concessions realitzades dins l'exercici (art. 20 de la LGS).
2. 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,
excepte pel que s'indica a continuació:


En els expedients núm. 1 i 4, a la sol·licitud presentada no consta un import específic,
per la qual cosa el Consell ha pres com a quantitat sol·licitada el 50 % del pressupost
del projecte, sense tenir en compte els ingressos generats per l'activitat pròpia ni altres
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aportacions que puguin tenir els sol·licitants. En conseqüència, la base per calcular la
subvenció, segons les condicions del prorrateig, és superior al cost efectiu de l'activitat.


En els expedients núm. 1, 2 i 3 figuren activitats d'ensenyament, que estan excloses
expressament de les activitats subvencionables per la base reguladora núm. 1. En
l'expedient núm. 1 no consta detallat l'import d'aquestes activitats, mentre que, en els
expedients núm. 2 i 3, l'import d'aquestes activitats és de 9 i 13 milers d'euros,
respectivament.

En cap expedient consta l'informe de l'òrgan instructor sobre el compliment dels requisits per a
ser beneficiari ni els certificats d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda de
l'Estat i amb el Consell. A més, en els expedients núm. 1, 4 i 5, tampoc consta el certificat
d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
3. Procediment de concessió
Consta l'acord del Consell Executiu, que aprova la concessió de la subvenció, el qual ha estat
notificat individualment als beneficiaris i publicat en el BOIB i el tauler d'anuncis del Consell. En
els expedients analitzats consten els justificants de la notificació individual.
Atès que l'import de les sol·licituds presentades supera el pressupost de la convocatòria, ha
estat necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions concedides. No consta
que s'hagi donat tràmit d'audiència als sol·licitants, per poder modificar, si escau, la sol·licitud
inicial.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats s'ha presentat la justificació de la subvenció en termini,
excepte en l'expedient núm. 3, en el qual la justificació s'ha presentat un dia després del
termini màxim previst en les bases reguladores.
Les justificacions presentades dels expedients fiscalitzats presenten les incidències següents:


En cap expedient no consta que l'òrgan atorgant hagi comprovat la justificació
adequada de la subvenció.



En els expedients núm. 1 i 2 no consta que el beneficiari hagi aportat una còpia de la
publicitat escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada; i en cap expedient consta
que s'hagi comprovat que el beneficiari hagi fet constar el suport del Consell en la
publicitat dels projectes.



En cap expedient consta que s'hagi sol·licitat cap justificant de les despeses
realitzades a efectes de comprovar, mitjançant la tècnica de mostreig, el compte
justificatiu simplificat. Atès que no s'han sol·licitat els justificants de les despeses, no ha
estat possible comprovar si hi ha un sistema d'estampillament que permeti el control de
la concurrència de subvencions.



En l'expedient núm. 2, la memòria justificativa dels projectes conté més activitats de les
incloses en la sol·licitud de la subvenció, entre d'altres, un curs de postgrau i màster en
psicologia dinàmica 2014-2015, cineclub (35 pel·lícules), revista de Menorca, concurs
de disseny per a la imatge corporativa de l'Ateneu de Maó, cursos de música, cursos
de pintura, dibuix, gravat, fotografia digital, idiomes, informàtica i VI fòrum Illa del Rei.
Així mateix, la relació de despeses es limita a detallar la llista de factures i despeses de
personal incorregudes per l'Ateneu sense que hi hagi una distribució de les despeses
pels projectes que es varen incloure en la sol·licitud, a efectes de poder comprovar
individualment per projecte si s'han realitzat totes les despeses previstes o si pertoca
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alguna minoració de la subvenció per no haver realitzat totes les despeses previstes en
el projecte. Tampoc no consten els criteris d'imputació de les despeses generals a cada
projecte.


En l'expedient núm. 2 figuren ingressos de quotes de socis i d'aportacions d'altres
entitats i administracions (exclosa la subvenció del Consell), per import superior a les
despeses incorregudes. Per tant, amb la subvenció atorgada se supera el cost de les
activitats que ha realitzat el beneficiari i, en conseqüència, caldria revocar la subvenció i
sol·licitar-ne el reintegrament.



En l'expedient núm. 3, la relació de despeses no permet comprovar que corresponen a
la naturalesa de l'activitat subvencionada. Segons la descripció que figura en la dita
relació de despeses, es corresponen amb la totalitat de les despeses de l'entitat, entre
les quals figuren conceptes com felicitacions de Nadal, estatus de l'entitat, prevenció de
riscos laborals, reparacions i conservació, serveis de gestoria i altres despeses
generals, sense que es determini el criteri d'imputació a les activitats artístiques ni que
hagin estat generades per dur a terme l'activitat subvencionada.



En l'expedient núm. 3, l'import total de les despeses incorregudes és inferior als costs
prevists en la sol·licitud en 20 milers d'euros, sense que s'hagi reduït proporcionalment
l'import de la subvenció. A més, la relació de despeses incorregudes no està agrupada
per a cada un dels projectes que figuraven en la sol·licitud, per la qual cosa no és
possible identificar si s'ha incorregut en la despesa prevista en cada projecte. Tampoc
no consta el detall dels ingressos obtinguts, tal com figurava en la sol·licitud.



En l'expedient núm. 3, la memòria justificativa no informa de 5 de les 13 activitats
culturals previstes en la sol·licitud; en tres de les activitats justificades, s'ha presentat la
justificació corresponent a l'activitat duta a terme durant el 2014, fora de l'àmbit
temporal previst en les bases reguladores, i figuren tres activitats justificades que no
constaven en la sol·licitud inicial.



En els expedients núm. 3 i 4, la memòria justificativa no informa dels resultats obtinguts
per les activitats culturals realitzades, tal com disposa la base reguladora núm. 11.



En l'expedient núm. 4, en la relació de despeses no s'especifica el concepte de la
despesa, no es desglossa l'IVA i no estan agrupades per projectes. En conseqüència,
no és possible comprovar que corresponen a la naturalesa de l'activitat subvencionada.



En l'expedient núm. 4 no figura cap detall d'ingressos rebuts, ni per les activitats
realitzades ni en concepte d'aportacions d'altres entitats, per la qual cosa no és
possible avaluar si al subvenció concedida supera el cost de l'activitat realitzada.



En l'expedient núm. 4, la memòria justificativa inclou 24 projectes culturals que no
figuraven en la sol·licitud. Atès que la relació de despeses incorregudes no està
agrupada per projectes, no és possible identificar si amb els projectes que figuraven en
la sol·licitud s'ha assolit el 100 % de les despeses previstes. A més, algunes d'aquestes
activitats incloses en la memòria corresponen a classes de llenguatge musical, de
diversos instruments, de ball, de cant coral i de teatre, quan la base reguladora núm. 1
exclou expressament l'ensenyament de les diferents arts plàstiques i escèniques de les
activitats subvencionades.



En l'expedient núm. 5, la relació de despeses inclou despeses no subvencionables, per
no haver estat pagades abans de la finalització del termini per justificar la subvenció.
També figuren despeses en concepte de multes i en concepte d'una aportació
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realitzada per la mateixa associació, que tampoc tenen la consideració de
subvencionables. Si es detreu l'import d'aquestes despeses, l'import de les despeses
justificades és inferior al pressupost dels projectes presentats en la sol·licitud, sense
que s'hagi ajustat proporcionalment l'import de la subvenció concedida.
5. Pagaments
Les bases reguladores disposen el pagament del 50 % de la subvenció mitjançant bestreta i
eximeixen els beneficiaris de presentar garantia, atès l'interés cultural i artístic de les
actuacions finançades. El 50 % restant s'abona un cop justificada la subvenció.
En tots els expedients consten el pagament de la bestreta i el pagament final, si bé en cap
expedient consta que s'hagi comprovat que els beneficiaris es troben al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en el moment d'efectuar el pagament.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades, s'exposen en el quadre següent:
NÚM. EXP.
1
2
3
4
5

CIME 2015. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Subvenció sense convocatòria a l'Associació Fons Menorquí de
Cooperació
220
Subvenció nominativa a la Federació d'Associacions de Persones
Majors de Menorca per al foment i la realització de programes i
activitats adreçades al sector de població de la gent gran per l'any 2015
110
Subvenció nominativa a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Menorca per donar suport a actuacions de formació, assessorament i
promoció dels seus associats
80
Programa de la renda mínima d'inserció
958
Subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Menorca per a la
col·laboració en el programa de la renda mínima d'inserció per a l'any
2015
65
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
1.433

DEFICIÈNCIES
2, 6
1, 2, 5, 6
1, 2, 5
5
2, 5, 6

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

CIME 2015. 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

Expedient núm. 1: Subvenció sense convocatòria a l'Associació Fons Menorquí de
Cooperació
Aquest expedient correspon a la subvenció de concessió directa a l'Associació Fons Menorquí
de Cooperació. L'objectiu és contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels
països empobrits mitjançant la col·laboració en les accions de cooperació que, anualment,
executa el Fons i en les accions de sensibilització que es duen a terme en els municipis de
Menorca.
Tal com va posar de manifest l'SCIB en el seu Dictamen, de 12 de novembre de 2010, sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de Cooperació, al
Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el règim jurídic i
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econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en l'atorgament, la gestió i
la justificació. Aquestes peculiaritats possibiliten el seu atorgament de forma directa i la
modulació de les condicions mitjançant el corresponent conveni i/o resolució.
La subvenció ha estat tramitada pel Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del
Consell Insular.
El consell ha tramitat d'ofici l'expedient. Hi consta l'acord de concessió i d'aprovació del conveni
de col·laboració del Consell Executiu, en la sessió ordinària de 2 de març de 2015, que ha estat
notificat al beneficiari el 13 de març de 2015, si bé no hi consta la publicació de la concessió.
En l'expedient no consta que s'hagi comprovat que l'entitat no incorre en cap de les
prohibicions per ser beneficiari, tal com disposa l'article 13 de la LGS.
La justificació de la subvenció s’ha realitzat d’acord amb el que disposa el conveni.
El pagament s'ha efectuat mitjançant bestretes mensuals, si bé el conveni estableix que, atesa
la naturalesa de la subvenció, no cal la presentació de garanties. No consta que s'hagi
comprovat que, en el moment d'efectuar els pagaments, el beneficiari estigués al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Aquesta subvenció no figura en el Pla Estratègic de Subvencions pel 2015, aprovat per acord
del Consell Executiu, en sessió ordinària de 1 de desembre de 2014, i modificat posteriorment
el 15 de desembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 2: Subvenció nominativa a la Federació d'Associacions de Persones
Majors de Menorca
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a la Federació d'Associacions de
Persones Majors de Menorca, per donar suport a les entitats sense ànim de lucre integrades
per gent gran que realitzen activitats de caràcter sociocultural, promouen accions d'ajuda mútua
i solidaritat, fomenten hàbits de vida saludables, donen suport en el procés d'envelliment, i duen
a terme programes i activitats de promoció de l'autonomia personal, prevenció de la
dependència, oci i temps lliure. La Federació és l'encarregada de distribuir l'import que rep del
Consell entre la totalitat de les associacions i clubs de jubilats que la integren, en la forma i la
quantia que es consideri més equitativa segons el criteri de la Federació.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència, a partir del fet que la Federació
està integrada per totes les associacions i els clubs de persones majors ubicats a l'àmbit
territorial de la illa de Menorca i és l'única d'aquestes característiques que desenvolupa
l'activitat subvencionada. Aquesta forma de procedir no garanteix la concurrència ni la igualtat
de tracte i no-discriminació dels beneficiaris finals, que serien les associacions de gents gran, ni
tampoc la igualtat de tracte i no-discriminació entre el diferents projectes que presentin les
associacions. Aquesta subvenció s'hauria d'haver tractat com una subvenció amb convocatòria,
establint els criteris de selecció de projectes en funció de criteris objectius, en la qual la
Federació podria actuar com a entitat col·laboradora.
Ha tramitat la subvenció el Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular.
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En l'expedient consta la resolució d'inici de la consellera executiva de Benestar Social i
Joventut i l'acord del Consell Executiu de concessió i d'aprovació del conveni de col·laboració,
en sessió extraordinària de 16 de febrer de 2015, que s'ha notificat el mateix dia al beneficiari.
Malgrat que en l'informe tècnic d'aprovació del conveni s'indica que en l'expedient figura la
documentació que justifica el compliment dels requisits per ser beneficiari, no s'ha aportat a
l'SCIB la dita documentació, per la qual cosa no ha estat possible verificar-ne el compliment.
Segons el conveni instrumental, s'ha de presentar una justificació prèvia, abans del 30 de juny
de 2015, mitjançant un informe dels programes o les activitats executades en el seu conjunt
fins a la data, que ha de contenir un balanç d'ingressos i de despeses durant el període. El 30
de juny, el beneficiari sol·licita una ampliació del termini de presentació d'aquesta justificació,
que li és atorgada per acord del Consell Executiu de 6 d'agost de 2015. Segons l'article 49 de
la LRJPAC, l'acord de pròrroga s'ha d'adoptar abans de la finalització del termini que es
prorroga. En l'expedient consta el registre d'entrada d'aquesta justificació el 21 d'agost de 2015,
però no hi consta la documentació presentada.
El conveni també disposa que la justificació final s'ha d'efectuar mitjançant un compte
justificatiu simplificat. No obstant això, segons l'article 75.1 del RLS, el compte justificatiu
simplificat sols és possible per a subvencions d'import inferior a 60 milers d'euros, per la qual
cosa no seria aplicable a aquesta subvenció. No consta si finalment, en el moment de la
justificació, el beneficiari ha presentat el justificant de la totalitat de les despeses incorregudes.
D'altra banda, no consta l'aprovació del compte justificatiu.
La documentació del compte justificatiu que figura en l'expedient presenta les incidències
següents:


La memòria d'activitats que ha presentat el beneficiari és insuficient. Indica sols els
tipus d'activitats realitzades per les associacions de gent gran, però no detalla les
activitats concretes, el cost de cada una i el grau d'assoliment dels objectius que es
perseguien.



La relació de despeses presentada sols recull la relació de factures aportades per cada
associació, però sense identificar a quina activitat s'han destinat. Aquesta manca de
concreció no permet comprovar si les despeses presentades corresponen a l'objecte de
la subvenció.



En la relació de despeses presentada no consta la data de pagament de les factures.



No consten els justificants de les despeses realitzades ni del seu pagament.

El conveni instrumental disposa que s'ha de fer un primer pagament del 50 %, en concepte de
bestreta, a la signatura del conveni, i el pagament de la resta de la subvenció, un cop
presentada la justificació prèvia. No consta que s'hagi constituït cap garantia per efectuar el
pagament de la bestreta ni cap justificació de perquè no s'ha constituït.
No consta que, en el moment d'efectuar els pagaments disposats en el conveni, s'hagi
comprovat que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat
Social.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per acord
del Consell Executiu en sessió ordinària d'1 de desembre de 2014 i modificat, posteriorment, el
15 de desembre de 2014.
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No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 3: Subvenció nominativa a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Menorca
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Menorca (PIME), per donar suport a actuacions de formació, assessorament i
promoció dels seus associats, que es duguin a terme des del dia 1 de gener al 4 de novembre
de 2015.
L'informe de director insular d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular indica que
PIME és la organització empresarial més representativa de l'illa de Menorca. No obstant això,
en l'expedient no queden acreditades les raons per les quals no és possible promoure la
concurrència amb altres associacions.
El Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça ha tramitat la subvenció.
En l'expedient consta un document sense signar, amb el segell de PIME Menorca, en el qual
s'indiquen les associacions que estan adherides a PIME i que, atès que no es poden satisfer la
totalitat de les peticions rebudes per desenvolupar accions i activitats, se n'enumeren 24 com a
seleccionades. No obstant això, no figuren els criteris de selecció de les esmentades activitats,
per la qual cosa no es pot garantir que s'hagin complert els principis d'igualtat de tracte i nodiscriminació en la determinació dels beneficiaris finals.
En l'expedient no consta cap informe sobre els criteris objectius que s'han utilitzat per
determinar l'import de la subvenció, tal com estableix la Base 22a.2 d'execució del pressupost
del 2015.
La subvenció s'ha instrumentat mitjançant la signatura d'un conveni que ha aprovat el Consell
Executiu en sessió ordinària de 23 de març de 2015, si bé la data d'aquest acord és anterior a
la de la declaració responsable del beneficiari de no incórrer en prohibicions per rebre
subvencions.
La justificació s'ha presentat en el termini i la forma disposats en el conveni instrumental, si bé
de la memòria justificativa es desprèn que no s'han realitzat totes les actuacions previstes:


Formació: s'han realitzat 6 de les 9 actuacions previstes.



Promoció: s'han realitzat 9 de les 14 actuacions previstes més 1 de no prevista (en
total, 10 actuacions).

No consta que hi hagi hagut cap comunicació al Consell que indicàs la modificació de la
previsió de les actuacions.
Respecte a l'apartat d'assessorament, la memòria justificativa indica tan sols les despeses
incorregudes, però no el nombre d'assessoraments realitzats i el nombre dels que s'han acabat
concretant en la creació d'una nova empresa o negoci, per la qual cosa no és possible
determinar l'eficàcia d'aquesta acció. Si bé el conveni no especifica la necessitat de justificar el
nombre d'accions realitzades, el seu desconeixement impedeix fer una avaluació del que costa
aquest assessorament i del que s'aconsegueix mitjançant aquestes actuacions.
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El pagament de la subvenció s'ha efectuat un cop justificada la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per acord
del Consell Executiu en sessió ordinària d'1 de desembre de 2014 i modificat posteriorment el
15 de desembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 4: Programa de renda mínima d'inserció
El programa de renda mínima d'inserció (RMI) es constitueix com un dispositiu amb el qual
s'articulen prestacions econòmiques i tècniques per aconseguir la inserció i la integració de les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o immerses en processos d'exclusió
social. La prestació econòmica té com a finalitat assegurar uns ingressos bàsics a les persones
i a les unitats familiars que compleixen els requisits establerts per la normativa reguladora,
mentre que les prestacions tècniques, que es concreten en plans d'inserció social i laboral,
tenen com a finalitat dissenyar l'itinerari d'inserció dels destinataris de la RMI. L'expedient
fiscalitzat en aquest apartat es correspon amb la prestació econòmica de la RMI.
Aquesta prestació econòmica actualment deriva de les prestacions establertes en l'article 22 de
la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i té caràcter de dret
subjectiu, atès que totes les persones que compleixen els requisits prevists en la normativa
reguladora tenen dret a cobrar la prestació. Per tant, queda exclosa de l'aplicació del principi de
concurrència que disposa el TRLS.
La RMI està regulada pel Decret 117/2001, de 28 de setembre, i pel Reglament insular de
desplegament de la normativa reguladora, aprovat per Acord del Ple del Consell en sessió
ordinària de 18 de març del 2002.
De conformitat amb la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, la concessió i la gestió dels
fons destinats a finançar la RMI són competència dels consells en l'àmbit geogràfic
corresponent.
El finançament de la RMI és en càrrec als pressuposts generals de la CAIB, sense perjudici de
les aportacions que puguin realitzar els consells a partir dels propis pressuposts.
El procediment de concessió s'inicia a instància de part, mitjançant la sol·licitud de la persona
interessada adreçada al Consell, si bé la instrucció dels expedients correspon als serveis
socials d'atenció primària dels ajuntaments, els quals comproven que el beneficiari compleix els
requisits i emeten un informe amb la proposta concreta.
La Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment és l'òrgan col·legiat del Consell Insular
encarregat de proposar la concessió o la denegació de noves sol·licituds i de la suspensió, el
tancament, la renovació o la modificació de la quantia o de la temporalitat de les ajudes
concedides. L'acord de concessió correspon al Consell Executiu.
Per pagar les ajudes, el Consell manté un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de
Menorca (vegeu l'expedient núm. 5 següent), que actua d'entitat col·laboradora. Mitjançant
aquest conveni, el Consell abona mensualment a Càritas la quantia corresponent als
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pagaments que hagi realitzat el mes anterior als usuaris de la RMI, seguint els acords de la
Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment, i Càritas és la responsable del pagament als titular
de la RMI.
En l'expedient consten les actes mensuals de la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment, els
acord de concessió del Consell Executiu i les relacions de beneficiaris mensuals.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 5: Subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Menorca per la
col·laboració en el programa de la renda mínima d'inserció per a l'any 2015
La subvenció analitzada correspon a la compensació econòmica que el Consell abona a
Càritas Diocesana de Menorca per la seva col·laboració en la gestió de la renda mínima
d'inserció (RMI).
Càritas, a més d'avançar mensualment el pagament dels ajuts als usuaris segons els imports,
els terminis i els criteris establerts per la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment (vegeu
l'expedient núm. 4 anterior), també és l'encarregada de desenvolupar les prestacions tècniques
de la RMI, mitjançant la impartició de tallers i la realització d'accions que facilitin la inserció als
beneficiaris de la RMI. Per això, Càritas es compromet a desenvolupar tallers específics i a
reservar un nombre determinat de places en els tallers i els cursos de formació que ja té
organitzats, així com per participar en les tasques pròpies de les botigues solidàries de Mà a
Mà i en el Programa de Tractament Integral de Residus Voluminosos.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la selecció de Càritas sobre
la base que és l'única entitat a Menorca que, per si mateixa i a través de les diferents Càritas
parroquials i l'empresa d'inserció Tractament Integral de Residus Voluminosos de Menorca,
desenvolupa projectes que tenen com a objectius generals la inserció sociolaboral i els
programes formatius de col·lectius amb risc d'exclusió social.
Ha tramitat la subvenció el Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular.
En l'expedient consta l'acord del Consell Executiu de concessió i d'aprovació del conveni de
col·laboració, en sessió extraordinària de 3 d'agost de 2015.
En l'expedient no consta que s'hagi comprovat que l'entitat no incorre en cap de les
prohibicions per ser beneficiari que disposa l'article 10 del TRLS.
La justificació s'ha presentat d'acord amb el que estableix el conveni de col·laboració, si bé no
consta l'aprovació del compte justificatiu.
Segons s'estableix en el mateix conveni, es fa un únic pagament en el moment de la signatura
del conveni de col·laboració. No consta la justificació de l'exempció de l'aportació de garanties
pel pagament anticipat de subvencions.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària d'1 de desembre de 2014 i modificat posteriorment el
15 de desembre de 2014.
No consta que el Consell 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.
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El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMANACIONS

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.
Establir un sistema d'actualització i control del Pla Estratègic de Subvencions i efectuar,
al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Establir un sistema de control a l'objecte de complir el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions
concedides.

4. CONSELL INSULAR D’EIVISSA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular d'Eivissa ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat subvencionadora
de l'Administració general del Consell. De les entitats dependents, no s'ha rebut la dita
informació o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència. Atesa aquesta mancança,
l'SCIB no pot garantir la integritat de l'activitat subvencionadora del Consell.
En les relacions trameses de subvencions concedides durant l'exercici 2015 figuren 40 línies de
subvencions amb convocatòria, de les quals s'han concedit subvencions per un total de 2.850
milers d'euros i les quals han representat 1.470 milers d'euros d'obligacions reconegudes.
Quant a les subvencions de concessió directa, consten 29 beneficiaris, per un import
compromès de 3.259 milers d'euros, dels quals s'han reconegut obligacions per un import de
2.503 milers d'euros.
Les relacions trameses pel Consell inclouen transferències a altres administracions
(ajuntaments) i a entitats públiques vinculades, per un import concedit de 1.680 milers d'euros
sense convocatòria.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments, un cop excloses les transferències abans esmentades:

DEPARTAMENT
Dep. Transparència,
Participació, Bon
Govern, TIC, Treball,
Formació i Habitatge
Departament
d'Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i
Joventut
Medi Ambient, Medi
Rural i Marí

CIEI 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBVENCIONS
CONVOCATÒRIA
CONCESSIÓ DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2015
Nre.
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes Nre. línies beneficiaris reconegudes

3

22

53

0

0

3

22

53

20

564

899

3

104

20

567

1.003

12

68

261

6

159

12

74

421

58

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2015

DEPARTAMENT
Politica Social i
Sanitària
Turisme
TOTAL

CIEI 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBVENCIONS
CONVOCATÒRIA
CONCESSIÓ DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2015
Nre.
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes Nre. línies beneficiaris reconegudes
4
1
40

3
14
671

153
104
1.470

3
1
13

530
30
823

4
1
40

6
15
684

683
134
2.292

Durant l'exercici 2015, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:

Directa
823
36%

SUBVENCIONS CIEI 2015
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
(en milers d'euros)

Convocatòria
1.470
64%

L’assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en aquest cas, atès que les subvencions directes representen el 36 % de
l'activitat subvencionadora de l'exercici 2015.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular d'Eivissa, que comprèn 2 subvencions amb convocatòria i 4 subvencions de
concessió directa de l'Administració general.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-3 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. Les entitats dependents del Consell Insular d'Eivissa no han retut la relació de les
subvencions concedides durant l'exercici 2015 o, si escau, el certificat negatiu de la seva
inexistència. En conseqüència, atesa aquesta mancança, no es pot garantir la integritat de
l'activitat subvencionadora del Consell.
2. En els expedients núm. 1, 2 i 4, relatius a les ajudes econòmiques per al manteniment de
cases pageses, no consta la documentació justificativa corresponent a la despesa
subvencionable (art. 39 del TRLS). En conseqüència, amb la informació disponible en
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l'expedient, no ens ha estat possible verificar si les actuacions subvencionables es varen
executar o no i si, amb posterioritat, es varen justificar al Consell.
3. Quant a les ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses consta una còpia
d'una sol·licitud realitzada per una persona física corresponent a un expedient del qual es
va denegar inicialment l'ajuda econòmica. En la dita sol·licitud es posa de manifest tot un
seguit de procediments duts a terme (recurs, estimació del recurs, atorgament d'ajuda, etc.)
que no consten documentats en l'expedient. Amb la informació disponible en l'expedient no
ha estat possible verificar-ne la validesa i la coherència.
Incidències més significatives:
4. L’assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular d'Eivissa, atès que les
subvencions directes representen el 36 % del total de l'activitat subvencionadora de
l'exercici fiscalitzat.
5. En tots els expedients revisats relatius a les ajudes econòmiques a delegacions federatives
d'Eivissa/Federacions Illes Balears manca la justificació del pagament de la despesa
elegible (art. 40.2 del TRLS).
6. En l'expedient núm. 2 relatiu a l'ajuda concedida a la Congregació Religiosa Terciàries
Trinitàries no consta un informe tècnic motivat en què es basi el càlcul del cost diari per
plaça no ocupada (76.36 euros) (art. 76 del RLS).
7. Amb la informació que consta en l'expedient núm. 2, relatiu a l'ajuda concedida a la
Congregació Religiosa Terciàries Trinitàries, es posa de manifest que en el període
comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 19 de maig de 2015 la Congregació no disposava de
totes les habilitacions i acreditacions per executar l'activitat subvencionable.
8. En tots els expedients examinats relatius a l'ajuda econòmica concedida per al
manteniment de cases pageses antigues d'Eivissa no consta la llicència d'obres municipal
(art. 39 del TRLS).
9. No consta en cap dels expedients examinats que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació
dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-3 i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 4-9 de l'apartat anterior, l'activitat
subvencional del Consell Insular d'Eivissa revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat
amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
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S'han revisat dues subvencions amb convocatòria, corresponents al Departament de
d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Jovent, i quatre subvencions de concessió directa,
corresponents als departaments de Política Social i Sanitària, d'Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Jovent, i de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. La selecció s'ha fet en funció de l'import
més elevat.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes econòmiques a delegacions federatives d'Eivissa/Federacions Illes Balears,
foment i promoció programa «l'esport per a l'edat escolar» a l'illa d'Eivissa, temporada
esportiva 2014/2015
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIEI 2015. AJUDES ECONÒMIQUES A DELEGACIONS FEDERATIVES
D'EIVISSA/FEDERACIONS ILLES BALEARS, FOMENT I PROMOCIÓ PROGRAMA
«L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR» A ILLA D'EIVISSA TEMPORADA ESPORTIVA
2014/2015 (EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
FEDERACIÓ ILLES BALEARS FUTBOL
73
3, 4 i 5
2
FEDERACIÓ ILLES BALEARS ATLETISME
16
3, 4 i 5
3
FEDERACIÓ ILLES BALEARS ATLETISME
15
3, 4 i 5
4
FEDERACIÓ ILLES BALEARS VELA
12
3, 4 i 5
5
FEDERACIÓ ILLES BALEARS HANDBOL
14
3, 4 i 5
Import total expedient
130

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

CIEI 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
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

L'objecte d'aquesta ajuda econòmica és el finançament del programa «L'esport per a l'edat
escolar» a l'illa d'Eivissa, en el període comprès entre el 15 de setembre de 2014 i el 14 de
setembre de 2015.
Aquest programa s'adreça a tots els infants de l'illa d'Eivissa, perquè tinguin l'oportunitat de
participar en alguna activitat física o esportiva, i està estructurat en tres línees d'actuacions:
a) Programa de promoció esportiva per als centres escolars, mitjançant el qual es pretén
aconseguir més pràctica de l'activitat física i esportiva per part dels escolars, donant a conèixer
les diferents modalitats esportives a través dels centres escolars i organitzant diades i trobades
esportives. El pressupost màxim per a aquestes actuacions és de 99 milers d'euros.
b) Programa de cursets d'iniciació esportiva, mitjançant el qual es pretén aconseguir més
pràctica de l'activitat física i esportiva per part dels escolars, donant a conèixer les disciplines
esportives que, per la seva complexitat, no poden gaudir d'una promoció específica en els
centres escolars i que s'han de fer mitjançant cursets d'iniciació. El pressupost màxim per a
aquestes actuacions és de 33 milers d'euros.
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c) Programa d'àmbit escolar de competició, mitjançant el qual es pretén impulsar les
lligues i les competicions insulars. El pressupost màxim per a aquestes actuacions és de 171
milers d'euros.
Aquests tres programes són compatibles entre si. És a dir, les diferents delegacions federatives
d'Eivissa / federacions de les Illes Balears esportives poden participar en els tres programes
d'ajut sempre que l'esport sigui un dels establerts com a subvencionables.
L'any 2015, l'import total de les obligacions reconegudes respecte d'aquestes ajudes
econòmiques ascendeix a 287 milers d'euros i correspon a 39 expedients. A efectes d'aquest
Informe, s'ha revisat la justificació documental dels cinc expedients d'import més gran, que
ascendeixen a un total d'obligacions reconegudes de 130 milers d'euros.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular
d'Eivissa per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell Executiu d'1 de desembre de
2014 (BOIB núm. 177, de 27 de desembre de 2014), d'acord amb el que disposa l'article 6 del
TRLS, si bé aquests ajuts s'introduïren en el referit Pla en les modificacions posteriors que
s'han dut a terme durant l'exercici 2015.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 19 de gener de 2015, el Consell d'Executiu del Consell Insular d'Eivissa aprova
les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les ajudes,
que es publiquen en el BOIB núm. 17, de 3 de febrer de 2015. No obstant això, no consta prova
de la publicació en el tauler d'edictes del Consell Insular d'Eivissa, tal com s'indica en la
mateixa resolució d'aprovació.
En les bases no consta la constitució d'una comissió avaluadora (art. 15.2.g del TRLS) ni les
regles generals relatives al pagament de la despesa elegible (art. 13.k del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En cap dels expedients no consta haver complert el deure de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art.
20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiaries, d'acord
amb el model facilitat pel Consell, així com la documentació específica i els requisits indicats en
la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta l'informe tècnic de
comprovació dels compliments dels requisits establerts.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
El 27 d'abril de 2015, el Consell Executiu aprova la concessió de les ajudes econòmiques. En
els expedients analitzats consta la notificació individual de la concessió de la subvenció a cada
un dels beneficiaris, si bé, per als expedients núm. 1, 2, 3 i 5, la notificació es realitza fora del
termini legalment establert (art. 21.4 del TRLS).
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En cap dels expedients no consta la documentació acreditativa d'estar al corrent de les
obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica (art. 11. f) del TRLS).
En cap els expedients no consta un sistema de validació i estampillament dels justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
4. Justificació
En tots els casos analitzats, la justificació de la subvenció s’ha realitzat en termini d’acord amb
el disposat en la convocatòria.
Les justificacions que figuren en els expedients fiscalitzats presenten les incidències següents:
En tots els expedients manca prova d'auditoria que les entitats beneficiàries hagin publicitat la
col·laboració del Consell Insular d'Eivissa, amb la imatge corporativa del Consell i la llegenda
«L'esport per a l'edat escolar» en un lloc destacat i visible (art. 34.4 del TRLS i base reguladora
núm. 12.1.h).
En l'expedient núm. 1 no consta l'annex IV «Acord entre la Federació i monitors,
entrenadors/res, arbitres, jutges, cronometradors/res i clubs per a la realització de la competició
esportiva del programa 2014/2015».
Els annexos A-I, B-I i C-I, corresponents als pressuposts de cada un dels programes per
executar que han presentat les entitats beneficiàries inclouen una partida de despesa en
concepte de gestió del programa escolar, fins a un màxim de 3 milers d'euros, que representa
el 10 % del subtotal del pressupost. En els expedients núm. 2 i 3, el 10 % sobre el subtotal del
pressupost s'ha calculat incloent la mateixa partida de despesa de gestió, la qual es troba fora
del subtotal del pressupost. Així mateix, en l'expedient núm. 5 no consta la justificació de la
despesa per aquest concepte, per un import de 1.227,27 euros.
5. Pagaments
La base reguladora número 13.2.5 estableix que s'ha de presentar una declaració responsable
del president o la presidenta de la Federació Balear corresponent, en la qual es faci constar
que, una vegada abonada la subvenció, serà destinada al pagament de les factures
presentades per a la justificació de l'ajuda concedida. En tots els expedients analitzats manca
la justificació del pagament de la despesa elegible (art. 40.2 del TRLS).
a2: Ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses antigues d’Eivissa, any
2015
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIEI 2015. AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MANTENIMENT DE CASES PAGESES
ANTIGUES D'EIVISSA, ANY 2015
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
EULALIA GUASH
35
3, 4 i 5
2
MARLIES ANNA KAMPS
35
3, 4 i 5
3
FRANCISCA GUASH
35
3, 4 i 5
4
JOSE COSTA
15
3, 4 i 5
5
GERTUDRIS COSTA
25
3, 4 i 5
Import total expedient
145
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Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4
5

CIEI 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
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

L'objecte d'aquesta ajuda és el finançament del manteniment i la recuperació de cases pageses
antigues d'Eivissa i d'altres elements etnològics annexos o vinculats a les dites cases, per
preservar l'arquitectura rural, atès que és una part important del patrimoni etnològic eivissenc
que repercuteix positivament en la millora del paisatge rural.
Aquesta ajuda està dotada econòmicament en el pressupost de l'exercici 2015, amb una
quantitat màxima de 300 milers d'euros. L'import màxim de les ajudes individuals és de 25
milers d'euros i, excepcionalment, de 35 milers d'euros en els casos de substitucions de
cobertes que impliquin un projecte i llicència d'obra major, atès l'increment de despeses que
suposa aquest fet. En qualsevol cas, les obres només se subvencionen fins a un màxim del
50 % del pressupost total sol·licitat i previst per a l'execució de les obres i el manteniment o la
recuperació del bé immoble.
Les obligacions reconegudes relatives a aquesta ajuda ascendeixen a 145 milers d'euros i
corresponen als 5 únics beneficiaris.
Cal destacar que, el 14 d'agost de 2015, el Consell Executiu denega inicialment una sol·licitud
d'ajuda pel fet que el bé immoble objecte de reforma no compleix els requisits per considerar-lo
una casa pagesa. El 14 d'octubre de 2015, el beneficiari interposa un recurs contra el dit Acord
i el 12 de setembre de 2015, el Consell li notifica l'estimació del recurs, li atorga 15 milers
d'euros d'ajuda i li concedeix un termini per a justificar-la fins al 15 de desembre de 2015. Amb
posterioritat, aquest beneficiari remet al Consell un escrit mitjançant el qual li comunica que no
ha estat possible iniciar les obres i, per tant, poder justificar l'ajuda objecte de la convocatòria,
atès que no ha rebut la llicència d'obra municipal pertinent. En l'expedient no hi ha prova
documental del dit recurs, de la seva estimació, de l'atorgament de l'ajuda ni de les notificacions
corresponents. Aquesta informació només apareix recollida en l'escrit anteriorment esmentat.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 20 d'abril de 2015, el Consell Executiu aprova les bases reguladores i, de forma
simultània, la convocatòria per a la concessió de les ajudes econòmiques, que es publiquen en
el BOIB número 66, de 30 d'abril de 2015, i en la premsa local.
Les bases reguladores no inclouen el que s'estableix en l'article 40.4 del TRLS en relació amb
la rehabilitació i la millora de béns inventariables, ni les regles generals relatives al pagament
de les despeses elegibles (art. 13 k del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que aquesta convocatòria s'hagi inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions del
Consell Insular d'Eivissa per a l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell Executiu d'1 de
desembre de 2014 (BOIB núm.177, de 27 de desembre de 2014), ni en les seves modificacions
posteriors.
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Així mateix, no consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts
executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la
procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta que s'hagi complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients consten les sol·licituds de les entitats beneficiaries, d'acord amb el model
facilitat pel Consell, així com la documentació específica i els requisits indicats en la
convocatòria i en la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, hi consten els informes
tècnics de comprovació dels compliments dels requisits establerts.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència competitiva.
El 14 d'agost de 2015, el Consell Executiu aprova la concessió de les ajudes econòmiques. En
els expedients analitzats consta la notificació individual de la concessió de la subvenció a cada
un dels beneficiaris, si bé, en als expedients núm. 4 i 5, la notificació es realitza fora del termini
legalment establert (art. 58 de la LRJPAC).
En l'expedient núm. 4 no consta la documentació acreditativa d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 11. f del TRLS).
4. Justificació
En cap dels expedients no consta la llicència d'obres municipal, la memòria explicativa ni
l'informe previ del tècnic relatiu al projecte de reforma executat que s'exigeix en les bases
reguladores.
No consta en els expedients núm. 1, 2 i 4 la còpia de les factures justificatives de les despeses
per l'execució de l'activitat objecte de subvenció i el seu pagament (art. 39 del TRLS).
Pel que fa a l'expedient núm. 3, en la resolució d'atorgament de les ajudes del Consell Executiu
de 14 d'agost de 2015, es condiciona l'ajuda al fet que els treballs s'acompanyin de
documentació arqueològica; i, pel que fa a l'expedient núm. 5, es condiciona a l'eliminació d'un
cassetó de blocs de formigó. En els dits expedients no consta documentat el compliment de les
referides condicions.
En els expedients núm. 3 i 5, no consta un sistema de validació i estampillament dels
justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del
TRLS).
5. Pagaments
En els expedients núm. 3 i 5, l’import de les ajudes s'han d’abonat a pesar de les deficiències
detectades en l'apartat anterior (justificació). A més, en els expedients núm. 1, 2 i 4 no consta
que s'hagi efectuat el pagament de les ajudes concedides.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
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CIEI 2015. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Ajuda econòmica a Càritas Diocesana d'Eivissa per al desenvolupament
del programa de centre de dia, menjador social i repartiment d'aliments
1
per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, any 2015
109
Ajuda econòmica a la Congregació Religiosa Terciàries Trinitàries per als
desenvolupament de les activitats dirigides als menors desemparats i en
2
situació de risc a l'illa d'Eivissa
387
Ajuda econòmica al Patronat Municipal de Música d'Eivissa en matèria de
3
música per a l'any 2015
45
Ajuda econòmica al Grupo d'Acció Local per al Desenvolupament Rural
4
d'Eivissa per a l'any 2015
60
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
601

DEFICIÈNCIES
2i3
2i3
3i5
2i3

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

CIEI 2015. 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

Expedient núm. 1: Ajuda econòmica a Càritas Diocesana d'Eivissa per al
desenvolupament del programa de centre de dia, menjador social i repartiment
d'aliments per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, any 2015
Aquest expedient correspon a l'ajuda nominativa atorgada a Càritas Diocesana d'Eivissa per al
desenvolupament del programa de centre de dia, menjador social i repartiment d'aliments
corresponent a l'any 2015, dirigit a persones en risc d'exclusió social. Concretament, el Consell
atorga a la dita entitat 103 milers d'euros per al finançament del programa de centre de dia i
menjador social, i 6 milers d'euros per al finançament del programa de repartiment d'aliments.
El programa de centre de dia i menjador social s'ha instrumentalitzat en un expedient
diferenciat del programa de repartiment d'aliments, atesa l'existència de notables diferències
entre ambdós programes.
Els procediments de concessió de la subvenció per a ambdós programes s'inicien en una
mateixa sol·licitud de Càritas Diocesana d'Eivissa, de 10 de febrer de 2015.
En els dos procediments de concessió s’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de
concurrència, d’acord amb el que determina l’article 7.1.a del TRLS. En l'expedient queda
acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 21 d'agost de
2015, s’aprova formalitzar un conveni de col·laboració amb l'entitat Càritas Diocesana d'Eivissa
per executar el programa de centre de dia i menjador social durant el 2015, en virtut del qual
s'instrumentalitza una ajuda, per import de 103 milers d'euros. El conveni se subscriu el 24
d'agost de 2015 i el període subvencionable comprèn de l'1 de gener 2015 al 31 desembre de
2015.
D'altra banda, mitjançant la Resolució del Consell Executiu, de 20 de novembre de 2015,
s’aprova formalitzar un conveni de col·laboració amb l'entitat Càritas Diocesana d'Eivissa per
executar el programa de repartiment d'aliments durant el 2015, en virtut del qual
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s'instrumentalitza una ajuda, per import de 6 milers d'euros. El conveni se subscriu el 9
novembre de 2015 i el període subvencionable comprèn de l'1 de gener 2015 al 31 desembre
de 2015.
No consta la publicació en el BOIB dels convenis subscrits amb l'entitat Càritas Diocesana
d'Eivissa (art. 8.2 de la LRJPAC).
No consta la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant la
hisenda autonòmica (art. 11. f del TRLS).
Càritas Diocesana d'Eivissa presenta justificants pels imports atorgats, tant del programa de
centre de dia i menjador social com del programa de repartiment d'aliments.
No consta un sistema de validació i estampillament de justificants de despesa que permeti el
control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
L'ajudes al programa de centre de dia, de menjador social i de repartiment d'aliments s'inclouen
en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a l'exercici 2015, aprovat
per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa d'1 de desembre de 2014 (BOIB
núm. 177, de 27 de desembre de 2014), d'acord amb el que disposa l'article 6 del TRLS.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El pagament de l'ajuda econòmica corresponent al programa de centre de dia i menjador social
es fa de manera fraccionada, mitjançant dues justificacions parcials: fins al 75 % de l'ajuda
concedida, a partir de la signatura del conveni, i una vegada s'hagin justificat despeses per
aquest import; i la resta, una vegada s'hagin justificat les despeses que restin fins al límit de
l'ajuda atorgada i abans del 15 de gener de 2016. Consta prova d'auditoria dels pagaments
amb posterioritat a la justificació de les despeses per un import de 103 milers d'euros.
En canvi, el pagament de l'ajuda econòmica corresponent al programa de repartiment
d'aliments es realitza en un sol cop, una vegada justificades les despeses fins al límit de l'ajuda
atorgada i abans del 15 de gener de 2016. Consta prova del pagament amb posterioritat a la
justificació de les despeses per un import de 6 milers d'euros.
No consta que s'hagi complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 20 de LGS).
Expedient núm. 2: Ajuda econòmica a la Congregació Religiosa Terciàries Trinitàries per
als desenvolupament de les activitats dirigides als menors desemparats i en situació de
risc a l'illa d'Eivissa
Aquest expedient correspon a l'ajuda directa atorgada a la Congregació Religiosa Terciàries
Trinitàries - Casa de Santa Eulàlia des Riu (Llar Mare del Remei) per al desenvolupament de
les activitats dirigides a menors desemparades i en situació de risc a l'illa d'Eivissa, pel període
comprès entre els mesos de gener a novembre de 2015, per un import de 407 milers euros, tot
i que es contempla la possibilitat de pròrroga expressa, com a màxim fins al 31 de desembre de
2015. El total de les obligacions reconegudes pel Consell ascendeix a 387 milers d'euros.
La Congregació acull menors d'ambdós sexes, de 0 a 11 anys, que s'allotgen a la Llar, d'acord
amb les necessitats de cada moment. La capacitat màxima de la Llar és de 12 places.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció, d’acord amb el que determina l’article 7.1.c del TRLS. En l’expedient queda
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acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
A l'objecte de la consignació prèvia del crèdit per satisfer les obligacions de contingut econòmic
que es deriven de la concessió de la subvenció, es fa una reserva de crèdit, per un import de
334 milers d'euros i, amb posterioritat, una modificació pressupostària que augmenta l'aplicació
pressupostària en 73 milers d'euros. No consta signat el certificat de l'interventor de la dita
reserva de crèdit (art. 15.4 del TRLS).
En l'expedient no consta la sol·licitud de l'ajuda per part de la Congregació (art. 14.3 del TRLS).
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 20 de novembre
de 2015, s’aprova formalitzar un conveni de col·laboració amb l'entitat Congregació Terciàries
Trinitàries - Casa de Santa Eulàlia des Riu per executar les activitats dirigides als menors
desemparats i en situació de risc a l'illa d'Eivissa durant el 2015, en virtut del qual
s'instrumentalitza una ajuda, per un import de 407 milers d'euros. El conveni se subscriu el 20
de novembre de 2015. No consta que, per al període comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 19
de maig de 2015, la Congregació disposi de totes les habilitacions oportunes per a l'activitat
que ha de desenvolupar.
No consta la publicació en el BOIB del conveni de col·laboració subscrit amb l'entitat
Congregació Terciàries Trinitàries (art. 8.2 de la LRJPAC).
El conveni de col·laboració disposa la justificació mitjançant el sistema de mòduls i fixa el cost
diari per plaça ocupada en 101,81 euros i el cost diari per plaça no ocupada en 76,36 euros. En
l'expedient consta un estudi econòmic d'acolliment residencial i d'atenció socioeducativa de
menors en situació de desprotecció, que suporta el càlcul del cost diari per plaça ocupada. No
obstant això, aquest estudi no determina ni justifica el cost diari per plaça no ocupada (76,36
euros).
La Congregació ha presentat la documentació justificativa requerida en el conveni de
col·laboració, que ha estat conformada per la Secció de Protecció de Menors del Consell. No
obstant això, en l'expedient no figura una memòria de totes les activitat dutes a terme per la
Congregació, tal com es requereix en el dit conveni.
En l'expedient no consta la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions
tributàries davant la hisenda autonòmica (art. 11. f del TRLS).
En el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a l'exercici 2015, aprovat
per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa d'1 de desembre de 2014 (BOIB
núm. 177 de 27 de desembre de 2014) i en les seves posteriors modificacions no s'inclou
l'ajuda concedida a la Congregació Religiosa Terciàries Trinitàries per al desenvolupament de
les activitats dirigides als menors desemparats i en situació de risc.
Quant al pagament de l'ajuda a la Congregació, aquest es realitza de forma parcial: una
primera part, corresponent als mesos de gener a octubre, en el moment en què la Congregació
presenti un relació dels menors atesos, en la qual s'ha d'indicar el nombre total de dies
d'atenció prestats; i la resta, corresponent al mes de novembre, una vegada presentada la
referida relació de places ocupades. Consta prova dels pagaments amb posterioritat a la
justificació de les despeses per un import de 387 milers d'euros, dels quals 346 corresponen al
cost diari per plaça ocupada i la resta, 40 milers d'euros, correspon al cost per plaça no
ocupada.
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En la relació dels menors atesos del mes de setembre que figura en l'expedient hem detectat
que el nombre de dies d'atenció prestats ascendeix a 31 dies en lloc dels 30 dies que té el mes
de setembre. Resultat d'aquesta incidència és que el Consell ha pagat de més 942 euros.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de subvencions (art. 20 de LGS).
Expedient núm. 3: Ajuda econòmica al Patronat Municipal de Música d'Eivissa en matèria
de música per a l'any 2015
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa atorgada al Patronat Municipal d'Eivissa
en matèria de música per fomentar la realització d'activitats musicals diverses, entre les quals
s'inclouen l'escola i la banda de música. L'import de l'ajuda ascendeix a 45 milers d'euros i
correspon a activitats desenvolupades l'any 2015.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció nominativa, d’acord amb el que determina l’article 7.1.a del TRLS. En l'expedient
queda acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès
públic i els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
El procediment de concessió s'inicia amb una sol·licitud del Patronat Municipal de Música
d'Eivissa, de 22 de setembre de 2015.
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 16 d'octubre de
2015, s’aprova formalitzar un conveni de col·laboració amb l'entitat Patronat Municipal de
Música d'Eivissa per fomentar les activitats musicals durant el 2015, en virtut del qual
s'instrumentalitza una ajuda, per un import de 45 milers d'euros. Aquest conveni se subscriu el
30 d'octubre del mateix any.
En l'expedient no consta que el Patronat hagi publicitat la col·laboració del Consell amb la
imatge corporativa de la institució (art. 34.4 del TRLS i clàusula núm. 7 del conveni de
col·laboració).
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell Executiu d'1 de desembre de 2014 (BOIB
núm.177, de 27 de desembre de 2014), d'acord amb el que disposa l'article 6 del TRLS, si bé
aquesta ajuda s'introdueix en una modificació posterior del referit Pla duta a terme en 2015. No
consten un seguiment i una avaluació continuades d'aquests ajuts (art. 12 del RLGS).
El pagament de l'ajuda econòmica s'ha d’abonat una vegada justificat el compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
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Expedient núm. 4: Ajuda econòmica al Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural
d'Eivissa i Formentera per a l'any 2015
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa al Grup d'Acció Local per al
Desenvolupament Rural D'Eivissa i Formentera (en endavant, GAL) dins el marc del Programa
Comarcal de les Illes Pitiüses «Leader 2007-2013». Com en la resta d'instruments de
programació de desenvolupament rural que compten amb finançament de FEADER (Fons
Europeu de Desenvolupament Rural) per al període operatiu 2007-2013, el període de vigència
de les convocatòries d'ajudes comprèn els exercicis 2007-2013, i l'aprovació i el pagament de
les ajudes es poden fer fins a desembre de 2015.
L'ajuda econòmica al GAL és per satisfer despeses de funcionament (en concret, despeses de
personal, despeses d'assistències tècniques externes, despesa corrent i despeses financeres
necessàries per dotar de liquiditat el GAL) en les actuacions i les activitats que es descriuen a
continuació:


Finalitzar l'execució del Programa Leader 2007-2013 i el seu tancament.



Concloure la redacció d'una estratègia de desenvolupament local rural.



Redactar una estratègia de desenvolupament local de pesca.



Executar un projecte d'avaluació de l'aptitud lletera de la cabra eivissenca.



Avaluar la superfície conreada de varietats local de cereals i altres tasques amb
varietats locals i vinya d'Eivissa.



Dur a terme un projecte pilot de conservació de les varietats locals d'ametller.

El 23 d'abril de 2010, el Consell Insular d'Eivissa i el GAL varen signar un conveni de
col·laboració, i posteriorment una addenda, el 16 d'agost de 2011, amb l'objecte de fixar els
termes i les condicions de col·laboració entre ambdues institucions. La finalitat del conveni és
donar suport al GAL per al desenvolupament rural d'Eivissa i Formentera, en el marc del
Programa Comarcal de les Illes Pitiüses «Leader 2007-2013», per la qual cosa el Consell
Insular d'Eivissa assumeix, entre altres obligacions, el cofinançament del dit programa.
En l'exercici 2015, l'ajuda atorgada pel Consell al GAL ascendeix a 60 milers d'euros.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia amb una sol·licitud de GAL de 9 d'abril de
2015. No obstant això, una vegada resoltes les objeccions de l'interventor del Consell, el GAL
presenta una nova sol·licitud l'11 de novembre de 2015.
S’exceptua l’aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d’aquesta
subvenció, d’acord amb el que determina l’article 7.1.a del TRLS. En l'expedient queda
acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d’interès públic i
els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 18 de desembre
de 2015, s’aprova la concessió de l'aportació a favor del GAL, per un import de 60 milers
d’euros.
El GAL ha presentat la documentació justificativa requerida en la resolució de concessió, la
qual ha conformat el tècnic corresponent.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2015, aprovat per l'Acord del Consell Executiu d'1 de desembre de 2014 (BOIB núm.
177, de 27 de desembre de 2014), d'acord amb el que disposa l'article 6 del TRLS.
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D'acord amb la resolució de concessió de l'ajuda el pagament de l'import de la subvenció s'ha
de realitzar de la manera següent: 14 milers d'euros, en concepte de despeses justificades en
l'expedient, i la resta, per un import de 46 milers d'euros, en forma de bestreta per justificar
mitjançant factures i justificants de pagament dins els 3 mesos següents al seu pagament.
L'article 37.2 del TRLS estableix la possibilitat de realitzar bestretes, amb l'exigència de les
garanties corresponents i, com a màxim, fins al 75 % de l'import de la subvenció. En l'expedient
no consten les dites garanties i el total de la bestreta sobre l'import total de la subvenció
representa el 76,2 %. En l'expedient consta prova dels pagaments realitzats d'acord amb la
resolució de concessió.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de LGS).

E.

RECOMANACIONS

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.
Establir un sistema d'actualització i control del Pla Estratègic de Subvencions i efectuar,
al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Documentar en l'expedient de concessió de les subvencions el compliment de les
mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de
subvenció que, en el seu cas, s'estableixin en les bases reguladores.
Incloure en les bases reguladores l’exigència de presentació dels justificants de
pagament de les despeses subvencionades.
Establir un sistema de control a l'objecte de complir el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions
concedides.

5. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Formentera ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de l'Administració general del Consell. De l'entitat dependent, no s'ha rebut
dita informació o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència. No obstant això, s'ha
comprovat que no figuren subvencions concedides en els seus registres comptables.
En les relacions trameses figuren 11 línies de subvencions amb convocatòria de les quals s'han
concedit ajudes, per un total de 269 milers d'euros, que han representat 257 milers d'euros
d'obligacions reconegudes durant l'exercici fiscalitzat. Quant a les subvencions de concessió
directa, consten 16 beneficiaris, per un import compromès de 354 milers d'euros, que han
representat 299 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2015.
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A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments:
CIFO 2015. SUBVENCIONS (IMPORT EN MILERS D’EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
CONVOCATÒRIA
DIRECTA
Nre.
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes

TOTAL SUBVENCIONS 2015
Nre.
Obligacions
Nre. línies beneficiaris reconegudes

DEPARTAMENT
Benestar Social i Recursos
Humans
3
20
48
4
33
3
24
81
Cultura, Educació i Patrimoni
6
22(*)
145
4
62
6
26
207
Esports
2
64
64
1
23
2
65
87
Conselleria de Participació
Ciutadana
0
0
0
1
30
0
1
30
Conselleria de Presidència,
Hisenda i Medi Rural
(Agricultura, ramaderia i
pesca)
0
0
0
6
151
0
6
151
TOTAL
11
106
257
16
299
11
122
556
(*) Inclou els ajuts per desplaçament dels estudiats i els ajuts per adquisició de llibres que corresponen a multitud de beneficiaris, que no es detallen en
aquesta informació.

Durant l'exercici 2015, el procediment de concessió de subvencions del Consell Insular de
Formentera presenta el detall següent:
SUBVENCIONS CIFO 2015
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
(en milers d'euros)
Directa
299
54%

Convocatòria
257
46%

L’assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Formentera, atès que les subvencions
directes representen el 54 % de l'activitat subvencionadora de l'exercici.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Formentera, que comprèn 4 subvencions amb convocatòria i 3 subvencions
de concessió directa, que corresponen en tots els casos a l'Administració general.
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El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest Informe.
Incidències més significatives
1. L’assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals
de publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Formentera, atès que les
subvencions directes atorgades representen el 54 % del total de l'activitat subvencionadora
de l'exercici fiscalitzat.
2. No consta que el Consell hagi aprovat un Pla Estratègic de Subvencions per al període
analitzat (art. 6 del TRLS).9
3. En els expedients de subvenció amb convocatòria relatius a les ajudes econòmiques per a
esdeveniments esportius (a1) i ajudes econòmiques per a desplaçaments a esportistes (a2),
així com en cap dels expedients de subvencions de concessió directa examinats, no consta
el certificat de l'interventor d'existència de crèdit adequat i suficient per satisfer les
obligacions de contingut econòmic que es deriven de la seva concessió. Tampoc consta el
certificat de l'interventor d'existència de crèdit adequat i suficient relatiu a l'addenda de la
subvenció amb convocatòria corresponent a l'ajuda per a desplaçament a estudiants (a3),
per un import de 900 euros (art. 15.4 del TRLS).10
4. En els expedients de subvenció amb convocatòria relatius a les ajudes econòmiques per a
esdeveniments esportius (a1) i per a ajudes econòmiques a associacions de veïns (a4), així
com en cap dels expedientes revisats de subvencions de concessió directa, no consta la
fiscalització prèvia de l'interventor de la concessió de la subvenció. Tampoc consta la
fiscalització prèvia de l'interventor relativa als dos increments aprovats amb posterioritat a la
convocatòria de les ajudes per a desplaçaments a estudiants (a3), per un import conjunt de
1.700 euros (art. 214 i 219 del TRLS i BEP 67.2).11
5. En cap dels expedients examinats de subvenció de concessió directa i en l'expedient de
subvenció amb convocatòria relatiu a l'ajuda econòmica per als desplaçaments dels
estudiants (a3) no consta o només hi consta una part de la documentació justificativa que
han de presentar els beneficiaris, d'acord amb la normativa.12 Així mateix, en els expedients
núm. 3 i 4, relatius a la subvenció amb convocatòria corresponent a l'ajuda per a
esdeveniments esportius (a1), i en els expedients núm. 1, 2 i 8, relatius a la subvenció amb
convocatòria corresponent a l'ajuda per als desplaçaments dels esportistes (a2), només
consta una part de la documentació justificativa.
6. En l'expedient núm. 4, relatiu a la subvenció a esdeveniments esportius (a1), i en els
expedients núm. 1 i 3, relatius a les subvencions a associacions de veïns (a4), els
ingressos declarats per les entitats beneficiàries, derivats de les activitats subvencionades,

9

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

10

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació acreditativa de l'existència de crèdit dels expedients de subvencions amb convocatòria
a1 i a2, i dels expedients de subvencions de concessió directa núm. 1 i 2.
11

En la fase d'al·legacions, excepte pel que a l'expedient de subvenció amb convocatòria (a1), s'ha aportat la documentació relativa a la
fiscalització prèvia de la subvenció per part de l'interventor, així com la relativa als dos increments esmentats, per un import de 800 euros i de
900 euros, respectivament.
12

En la fase d'al·legacions, i pel que fa a l'expedient de subvenció amb convocatòria a3 i a l'expedient núm. 1 de subvenció de concessió
directa, s'ha aportat la documentació justificativa exigida, així com els informes tècnics corresponents, que no han estat sotmesos a
procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB. Igualment, s'ha aportat la documentació justificativa de pagament de la subvenció
de concessió directa núm. 3, que ha estat fiscalitzada de conformitat.
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conjuntament amb els imports de les subvencions atorgades pel Consell, superen el cost de
les activitats subvencionades (art. 19.3 de la LGS). No consta que s'hagin iniciat els
respectius procediments de reintegrament.
7. En l'expedient núm. 4 relatiu a la subvenció a associacions de veïns (a4) no es detalla la
procedència dels ingressos declarats que figuren en el balanç econòmic de l'activitat
subvencionada (art. 39.2 del TRLS). Per tant, no queda prova en l'expedient de si els
ingressos declarats, juntament amb l'import de la subvenció atorgada, superen o no el cost
de l'activitat subvencionada (art. 19.3 de la LGS).
8. En els expedients núm. 1 i 3, relatius a la subvenció per a esdeveniments esportius (a1),
s'han concedit uns imports superiors a les quantitats sol·licitades i justificades per part de
les entitats beneficiàries, per un import total de 1.489 euros. No consta que s'hagin iniciat
els respectius procediments de reintegrament.
9. En tots els expedients revisats, excepte en l'expedient a3 de subvenció amb convocatòria,
manca la justificació del pagament de la despesa elegible, atès que en la convocatòria no
s'exigeix aquest requisit (art. 40.2 del TRLS).13
10. En cap dels expedients examinats no consta que l’òrgan atorgant de la subvenció hagi
comprovat que la justificació és adequada (art. 42 del TRLS).
11. En tots els expedients fiscalitzats, excepte en els expedients núm. 2 i 3 de concessió
directa, manca la documentació relativa al pagament de les subvencions a cada un dels
beneficiaris (art. 36 del TRLS).14
12. La forma de tramitació de l'expedient núm. 1, de subvenció nominativa a favor de la
Cooperativa del Camp i Caixa Rural de Formentera, no ha permès comprovar el compliment
dels principis d'igualtat i no-discriminació en l'elaboració dels cens de terres i en l'execució
del programa de recuperació objecte de la subvenció.
13.No consta en cap dels expedients examinats que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació
dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓ

Atesa la importància dels incompliments descrits en els paràgrafs 1-13 de l'apartat anterior,
l'activitat subvencionadora del Consell Insular de Formentera revisada per la Sindicatura de
Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, no resulta conforme amb la normativa
aplicable a la gestió dels fons públics.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats que conformen la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de
13

Paràgraf modificat en virtut de la documentació aportada en la fase d'al·legacions, relativa als documents de valor probatori de l'expedient
núm. 3 de subvenció de concessió directa.
14

Paràgraf modificat en virtut de la documentació aportada en la fase d'al·legacions. En relació a l'expedient a3 de subvenció amb
convocatòria, només en el cas d'un dels beneficiaris s'ha pogut comprovar que el pagament de l'ajuda s'ha efectuat en el compte corrent
declarat quan es va presentar la documentació inicial.
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legalitat de cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de
concessió directa.
S'han revisat quatre subvencions amb convocatòria, per un import concedit de 141 milers
d'euros, corresponents als departaments de Cultura, d'Educació i Patrimoni, i d'Esports, i tres
subvencions de concessió directa, per un import de 154 milers d'euros, corresponents als
departaments de Cultura, d'Educació i Patrimoni, d'Esports i de Participació Ciutadana. La
selecció s'ha fet en funció del criteri de més import.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes econòmiques a esdeveniments esportius d'àmbit internacional, nacional i
local celebrats a Formentera
Les línies i els expedients analitzats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIFO 2015. AJUDES ECONÒMIQUES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D'ÀMBIT
INTERNACIONAL, NACIONAL I LOCAL CELEBRATS A FORMENTERA
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
CLUB BASKET FORMENTERA
3 2, 3, 4 i 5
2
CLUB DE SURF FORMENTERA
1 2, 3, 4 i 5
3
CLUB D'ESCACS QUATRE TORRES
2 2, 3, 4 i 5
4
CLUB ESPORTIU ESPALMADOR
4 2, 3, 4 i 5
Import total expedient
10

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

CIFO 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i la convocatòria
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

L'objecte de les ajudes és donar suport a les entitats esportives sense ànim de lucre per
sufragar les despeses inherents a l'organització d'esdeveniments de caràcter rellevant a l'illa de
Formentera, la qual cosa contribueix al foment i la promoció de les diferents modalitats
esportives entre la ciutadania de l'Illa.
El pressupost global màxim que es destina a la convocatòria és de 10 milers d'euros i les
despeses subvencionables són fins a un màxim del 80 % del cost total de l'esdeveniment. Les
obligacions reconegudes i registrades pel Consell corresponents a aquesta ajuda ascendeixen
a 10 milers d'euros.
1. Bases reguladores i convocatòria
En sessió de 28 de novembre de 2014, la Comissió de Govern del Consell Insular aprova, de
forma simultània, la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de la subvenció
objecte de fiscalització, que es publiquen en el BOIB número 11, de 22 de gener de 2015.
En cap dels expedients no consta el certificat de l’interventor d’existència de crèdit adequat i
suficient per satisfer les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la convocatòria
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de la subvenció (art. 15.4 del TRLS). Així mateix, tampoc consta l'existència de l'informe
preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria de pressuposts (art. 15.1 del
TRLS).15
En les bases reguladores no consten les regles generals relatives al pagament de la despesa
elegible (art. 13.k del TRLS), ni s'estableix el període concret en què s'ha d'executar la despesa
elegible (art. 15.2 f del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiàries, d'acord amb el
model facilitat pel Consell, així com la documentació específica i els requisits indicats en la
convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, hi consten els informes
tècnics que comproven el compliment dels requisits establerts.
La base reguladora número 3 exigeix com a requisit que les entitats esportives sense ànim de
lucre estiguin inscrites en el Registre d’entitats esportives del Govern de les Illes Balears, amb
una antiguitat mínima de sis mesos. No obstant això, en la clàusula setena, relativa a la
documentació per aportar, no s’inclou cap menció a la forma d’acreditar-ho (13.c del TRLS).
Així mateix, en cap dels expedients no consta la verificació d'aquest punt.
No consta que l'interventor hagi dut a terme la fiscalització prèvia de la concessió de la
subvenció (art. 214 i 219 del TRLRHL i 67.2 de les BEP).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència competitiva.
El 5 de juny de 2015, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la
concessió de subvenció. En l'expedient no consta la publicació o la notificació de la concessió
de la subvenció a cada un dels beneficiaris (art. 21.4 del TRLS)
La Comissió Avaluadora valora les sol·licituds admeses d'acord amb els criteris establerts en
les bases reguladores. La quantitat total de la subvenció, per un import de 10 milers d'euros, es
distribueix en funció de la valoració resultant en cada una de les sol·licituds admeses. Cal
destacar que l'import que resulta del prorrateig, en alguns casos, és superior a l'import sol·licitat
i justificat, tal com es posa de manifest en el quadre resum següent:
En euros
Núm.
Subvenció
import
Expedient
Puntuació
atorgada
sol·licitat
Excés
1
125
2.941,18
2.215,67
725,51
2
49
1.152,94
3.000,00
3
102
2.400,00
1.636,99
763,01
4
149
3.505,88
(*)
Total
425
10.000,00
6.852,66
1.488,52
(*) En les dues sol·licituds que realitza l'interessat no s'inclouen les quantitats sol·licitades.

15

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació acreditativa de l'existència de crèdit dels expedients de subvencions amb convocatòria
a1.
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Així mateix, en la base reguladora número 13 s'estableix que el Consell Insular de Formentera
pot subvencionar fins a un 80 % el cost total de l'esdeveniment, tot i que no consta que el
Consell hagi tingut en compte aquesta limitació a l'hora de concedir les subvencions. En
l'expedient no consta que s'hagi iniciat el procediment de reintegrament.
L'1 d'abril de 2015, la Comissió Avaluadora acorda desestimar la sol·licitud d'una entitat
interessada, sense motivar suficientment les raons de l'exclusió (art 54.2 del LRJPAC). A més,
en l'expedient no consta la notificació de l'exclusió a la dita entitat (art. 58 del LRJPAC).
En cap dels expedients, la Comissió Avaluadora no motiva les puntuacions atorgades en funció
dels diferents criteris de valoració.
La dita Comissió es constitueix amb dos vocals, quan la normativa aplicable n'estableix un
mínim de tres (art. 19.3 del TRLS).
En l'expedient núm. 4 no consta l'acreditació, per part de l'entitat beneficiària, del compliment
de les seves obligacions tributàries (art. 11 del TRLS).
El termini per dictar la resolució de concessió de la subvenció supera el legalment establert (art.
42.2 del LRJPAC).
4. Justificació
En tots els expedients manca la justificació del pagament de la despesa elegible, atès que en
la convocatòria no s'exigeix aquest requisit (art. 40.2 del TRLS).
En l'expedient núm. 1, en relació amb l'ajuda sol·licitada per a l'esdeveniment Baskestiu 2014,
en el balanç d'ingressos i despeses figuren despeses, per valor de 4.200 euros, corresponents
als salaris de quatre monitors. Del dit import, 3.400 euros es justifiquen mitjançant rebuts
signats pels dits monitors, mentre que no consta la justificació dels 800 euros restants. En els
rebuts dels monitors s'especifica que els imports es perceben en concepte de dietes de
voluntari com a monitor.
Així mateix, en l'expedient núm. 1, en el balanç d'ingressos i despeses consten declarats uns
ingressos, per un import de 3.170 euros, corresponents a les quotes pagades pels nins
participants en el campus Baskestiu 2014. No obstant això, en l'expedient figura una relació de
cada un dels nins participants, que totalitza uns ingressos de 4.938 euros. En l'expedient no
consta còpia dels ingressos bancaris.
En l'expedient núm. 4 se sol·liciten ajudes per a dos esdeveniments esportius: la cursa pagesa
solidària i el trofeu en ruta a l'illa de Formentera. En ambdues sol·licituds de subvencions no
s'inclou l'import sol·licitat.
En relació amb la subvenció concedida relativa a l'expedient núm. 4 s'han detectat les
incidències següents:


En relació amb la cursa pagesa solidària, en el balanç d'ingressos i despeses es
declaren unes despeses de 1.150 euros, i uns ingressos, per un import de 800 euros,
en concepte d'inscripcions. En l'expedient només figuren despeses justificades, per un
import de 976 euros. En conseqüència, l'SCIB entén que únicament s'hauria d'haver
subvencionat la quantitat de 176 euros d'acord amb l'article 19.3 de la LGS, que
estableix que en cap cas la suma de les ajudes percebudes pot ésser superior al cost
total de l'activitat subvencionada i, d'acord amb l'article 39.2 del TRLS, que estableix
que no s'entén del tot justificada l'aplicació del fons percebut fins que no s'hagi
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acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que ha servit de base per a la
concessió de la subvenció.


Així mateix, respecte a l'esdeveniment del trofeu ruta a illa de Formentera, en el balanç
d'ingressos i despeses figuren despeses, per valor de 1.400 euros, i ingressos, per un
import de 800 euros, en concepte d'inscripcions. Les despeses es troben totalment
justificades, per tant, l'SCIB entén que únicament s'hauria d'haver subvencionat la
quantitat de 600 euros, d'acord amb l'article 19.3 de la LGS, que estableix que en cap
cas la suma de les ajudes percebudes pot ésser superior al cost total de l'activitat
subvencionada (art. 19.3 de la LGS).



Conseqüentment, d'acord amb la informació disponible que figura en l'expedient, de la
quantitat total concedida per un import de 3.505 euros únicament s'hauria d'haver
subvencionat l'import de 776 euros.

En tots els expedients manquen l'informe de fiscalització prèvia a l’aprovació de la justificació
de la despesa (BEP 64.5 i 68.3) i l'aprovació de la justificació per la Comissió de Govern (art.
42 del TRLS, BEP 64.5 i 68.4).
En cap dels expedients no consta un sistema de validació i estampillament de justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
5. Pagaments
El Consell Insular de Formentera no ha facilitat a l'SCIB la documentació relativa al pagament
de les subvencions a cada un dels beneficiaris. En conseqüència, no s'ha pogut verificar que el
pagament s’hagi dut a terme un cop justificat el compliment de la finalitat per la qual es varen
concedir les ajudes (art. 36.1 del TRLS).
a2: Subvencions als desplaçaments de clubs, esportistes individuals, arbitres i
entrenadors de Formentera
Les línies i els expedients analitzats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIFO 2015. SUBVENCIONS ALS DESPLAÇAMENTS DE CLUBS, ESPORTISTES
INDIVIDUALS, ARBITRES I ENTRENADORS DE FORMENTERA
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Beneficiari
Import
Deficiències
1
Club Dojo Formentera (*)
4 2, 3, 4 i 5
2
Societat Esportiva Formentera
16 2, 3, 4 i 5
3
Club Tennis Illa de Formentera
4 2, 3, 4 i 5
4
Club Natació Formentera
12 2, 3, 4 i 5
5
Club Esportiu Espalmador
3 2, 3, 4 i 5
6
Racing Formentera
2 2, 3, 4 i 5
7
Club Basquet de Formentera
1 2, 3, 4 i 5
8
Club Vela Formentera
18 2, 3, 4 i 5
Import total expedients
58
(*)Expedient no inclòs en la relació de subvencions atorgades retuda pel Consell Insular de Formentera a l'SCIB

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

CIFO 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i la convocatòria
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

L'objecte d'aquesta subvenció és donar suport econòmic per sufragar les despeses originades
pels desplaçaments, durant la temporada 2013-2014, a les diferents competicions esportives
d'àmbit autonòmic, estatal o internacional de clubs, esportistes individuals, àrbitres i
entrenadors de Formentera.
L'import de la convocatòria ascendeix a un màxim de 58 milers d'euros. El Consell subvenciona
fins al 90 % de les despeses corresponents als desplaçaments, les dietes, les pernoctacions i
el lloguer de cotxes i material esportiu.
L'article 6 de les bases reguladores de la subvenció estableix que són objecte de subvenció els
desplaçaments que corresponguin exclusivament als desenvolupats en el període entre gener i
octubre de l'any en curs en el moment de la convocatòria, i el mes de novembre i desembre de
l'any anterior al de la convocatòria. La convocatòria es publica en el BOIB núm. 11, de 22 de
gener de 2015. Aquest fet és incongruent amb la base reguladora número 13, en la qual
s'estableix que la justificació de les despeses s'ha de fer en el moment de la presentació de les
sol·licituds de subvenció.
Les obligacions reconegudes i registrades pel Consell corresponents a aquesta ajuda
ascendeixen a 54 milers d'euros. No consta el registre de l'obligació reconeguda corresponent
a l'entitat beneficiària Club Dojo Formentera, per un import de 4 milers d'euros.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 28 de novembre de 2014, la Comissió de Govern del Consell aprova, de forma
simultània, la convocatòria i les bases reguladores per concedir la subvenció objecte de
fiscalització, que es publiquen en el BOIB número 11, de 22 de gener de 2015.
En cap dels expedients no consta el certificat de l’interventor d’existència de crèdit adequat i
suficient per satisfer les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la convocatòria
de la subvenció (art. 15.4 del TRLS). Tampoc consta l'existència de l'informe preceptiu previ de
la direcció insular competent en matèria de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).16
Les bases reguladores no estableixen la forma del compte justificatiu (art. 39.3 del TRLS) ni les
regles generals relatives al pagament de la despesa elegible (art. 13 k del TRLS).
La base reguladora número 14 estableix que la justificació de la subvenció ha de realitzar-se,
com a mínim, per l'import de la subvenció atorgada. L'article 39.2 del TRLS estableix que no
s'entén del tot justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a
mínim, l'import del projecte d'actuació que va servir de base per concedir la subvenció.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).

16

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació acreditativa de l'existència de crèdit dels expedients de subvencions amb convocatòria
a2.
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No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de subvencions en relació a l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiàries, així com la
documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de
la subvenció. Igualment, hi consten els informes tècnics que comproven els compliments dels
requisits establerts.
La base reguladora número 3 exigeix que les entitats esportives sense ànim de lucre estiguin
inscrites en el Registre d’Entitats Esportives del Govern de les Illes Balears. No obstant això, en
la clàusula cinquena relativa a la documentació per aportar no s’inclou cap menció a la forma
d’acreditar-ho (13.c del TRLS). En la documentació analitzada es fa referència a un informe
tècnic, de 3 de febrer de 2015, que indica que totes les entitats es troben inscrites legalment en
el dit Registre. No obstant això, el dit informe tècnic no consta en la documentació revisada.
No conta que l'interventor hagi realitzat la fiscalització prèvia de la concessió de la subvenció
(art. 214 i 219 del TRLRHL i BEP 67.2).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva. Atès que
l'import de les sol·licituds presentades supera el pressupost de la convocatòria, ha estat
necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions concedides.
El 5 de juny de 2015, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la
concessió de subvenció. No consta la publicació o la notificació de la concessió de la subvenció
a cada un dels beneficiaris (art. 21.4 del TRLS).
En tots els expedients de quantia superior a 3 milers d'euros manca l'acreditació, per part de
l'entitat beneficiària, en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, a excepció de l'expedient núm. 2 (art. 11 del TRLS). Així mateix, en cap dels expedients
tampoc consta la justificació, per part de les entitats beneficiàries, de no estar sotmès a les
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari (art. 10 del TRLS).
En cap dels expedients no hi ha prova de si les quantitats justificades compleixen o no els
límits establers en l'article 6 de les bases reguladores, que corresponen a les quantitats
màximes de despesa subvencionable per persona i dia dels conceptes següents:
desplaçaments, dietes i pernoctacions. A més, els límits establerts pel lloguer del cotxe i del
material específic per a la competició.
El tècnic d’esports que signa l’informe relatiu a la concessió de les subvencions, a més de ser
vocal de la Comissió Avaluadora, manté una relació familiar amb responsables de dues entitats
que han sol·licitat la subvenció, per la qual cosa podria donar-se una causa d’abstenció per
interès personal en el procediment de subvenció (art. 28 de la LRJPAC). De fet, a la reunió de
la Comissió Avaluadora, de 6 de març de 2015, aquest tècnic s'absté, per motius familiars, en
la baremació d'aquestes dues entitats.
En tots els expedients ha estat necessari esmenar alguns dels documents aportats, tot i que no
consta que s'hagin notificat formalment als interessats les incidències per esmenar, ni les
esmenes remeses pels interessats amb el segell d'entrada en el Registre del Consell.
S'ha superat el termini legalment establert per dictar la resolució de concessió de la subvenció
(art. 42.2 de la LRJPAC).
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4. Justificació
En l'expedient núm. 8 s'ha concedit al beneficiari una subvenció, per valor de 18 milers d'euros,
quan només consta una despesa justificada, per valor de 12 milers d'euros. A més, en
l'expedient núm. 2 s'ha concedit una subvenció de 16 milers d'euros, sense que consti la
justificació de la despesa corresponent (art.39 del TRLS).
El Consell Insular de Formentera no ha facilitat a l'SCIB la documentació justificativa
corresponent a l'expedient núm. 1 (art. 39 del TRLS). Així mateix, aquest expedient no ha estat
comunicat a l'SCIB en la relació de subvencions concedides pel Consell Insular de Formentera
durant l'exercici 2015.
En tots els expedients manca la justificació del pagament de la despesa elegible, atès que en
la convocatòria no s'exigeix aquest requisit (art. 40.2 del TRLS).
En tots els expedients manquen l'informe de fiscalització prèvia a l’aprovació de la justificació
de la despesa (BEP 64.5 i 68.3) i l'aprovació de la justificació per la Comissió de Govern (art.
42 del TRLS, BEP 64.5 i 68.4).
En cap dels expedients, en la justificació de l'aplicació de la subvenció de les entitats
beneficiàries no s'utilitza un compte justificatiu (art. 39.3 del TRLS).
En els expedients núm. 4, 6 i 7 no consta un sistema de validació i estampillament de
justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del
TRLS).
En l'expedient núm. 4 consta, com a part de la justificació de la despesa elegible, el pagament
realitzat, per un import de 5.264,47 euros, sense justificació de les factures. En la Comissió
Avaluadora, de 12 d'agost de 2015, es posa de manifest aquesta incidència i se sol·licita
l'esmena a l'entitat beneficiària. No obstant això, no consta prova en l'expedient de la dita
esmena.
5. Pagaments
El Consell Insular de Formentera no ha facilitat a l'SCIB la documentació relativa al pagament
de les subvencions a cada uns dels beneficiaris. En conseqüència, no s'ha pogut verificar que
el dit pagament s’hagi fet una vegada justificat el compliment de la finalitat per la qual es varen
concedir (art. 36.1 del TRLS).
a3: Atorgament d'ajuts per a desplaçament per a estudiants que cursin estudis
universitaris, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyament
artístic fora de l'illa de Formentera, curs 2014-2015
Les línies i els expedients analitzats, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre
següent:
CIFO 2015. ATORGAMENT D'AJUTS PER A DESPLAÇAMENTS PER A ESTUDIANTS QUE
CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS, CICLES FORMATIUS O D'EDUCACIÓ
POSTOBLIGATORIA REGLADA O ENSENYAMENT ARTÍTIC FORA DE L'ILLA DE
FORMENTER, CURS 2014-2015
(EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Beneficiari
Import
Deficiències
1
Ajuts estudiants (múltiples)
37 2, 3, 4 i 5
Import total expedient
37

81

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2015

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

CIFO 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i la convocatòria
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

L'objecte de la subvenció és compensar part del cost econòmic que suposa el desplaçament
per als estudiants que cursen estudis universitaris, cicles formatius o d'educació postobligatòria
reglada o ensenyament artístic fora de l'illa de Formentera, durant el curs 2014-2015. Aquests
ajuts estan dirigits tant als estudiants residents de Formentera, i que viuen fora del lloc de
residència habitual, com als estudiants que hagin d'efectuar desplaçaments periòdics durant el
curs acadèmic i que resideixen a Formentera.
El nombre d'estudiants que s'han beneficiat d'aquests ajusts és 90, per un import conjunt de
38.700 euros. La quantia individual de les ajudes per desplaçament ha estat de 150 euros per
als estudiants que cursen estudis a Eivissa, i de 450 euros per als estudiants que cursen
estudis fora de les Pitiüses. 17
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 16 de març de 2015, la Comissió de Govern del Consell aprova, de forma
simultània, la convocatòria i les bases reguladores per concedir la subvenció objecte de
fiscalització, i que es publiquen en el BOIB número 40, de 21 de març de 2015. L'import aprovat
en la convocatòria és de 37 milers d'euros.
El 21 d'agost de 2015, la Comissió de Govern del Consell aprova la concessió de la subvenció,
amb un increment de 800 euros, per la qual cosa la despesa final de la subvenció ascendeix a
37.800 euros. Amb posterioritat, el 18 de setembre de 2015, la Comissió de Govern aprova una
addenda, amb una ampliació de la subvenció per un import de 900 euros. Per tant, l'import final
d'aquests ajuts ascendeix a 38.700 euros. L'article 58 del RLGS estableix que no es poden
concedir subvencions per import superior a la quantia total màxima fixada en la convocatòria
sense que prèviament es realitzi una nova convocatòria, excepte en el cas que en la
convocatòria es fixi una quantia addicional subjecte a uns requisits. La convocatòria
d'atorgament d'ajuts per a desplaçament d'estudiants no inclou la possibilitat d'ampliar la
quantia dels ajuts.
En les bases no consten les regles generals relatives al pagament de la despesa elegible (art.
13 k del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).

17

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En l'expedient no consten les sol·licituds dels estudiants interessats en les ajudes, així com la
documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria. Tampoc consten els
informes tècnics que comproven els compliments dels requisits establerts. 18
No consta que l'interventor hagi realitzat la fiscalització prèvia de la concessió de la subvenció
corresponent als dos increments de la despesa produïts amb posterioritat a l'aprovació de la
convocatòria, per un import de 800 euros i 900 euros, respectivament (art. 214 i 219 del
TRLRHL i BEP 67.2).19 Tampoc consta el certificat de l’interventor d’existència de crèdit
adequat i suficient per satisfer les obligacions de contingut econòmic que es deriven de
l'addenda, per import de 900 euros (art. 15.4 del TRLS).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
En l'expedient no consta la notificació individual de la resolució de concessió als beneficiaris o
la seva publicació en el BOIB, atès que en la convocatòria només s'exigeix la publicitat en el
tauler d'anuncis i en la pàgina web de la corporació (art. 21.4 del TRLS).
En la resolució de concessió de la subvenció acordada per la Comissió de Govern de 21
d'agost de 2015 s'exclou una sol·licitud d'ajut. En l'expedient no consta la notificació de
l'exclusió a l'estudiant que l'havia sol·licitat (art. 58 de la LRJPAC).
S'ha superat el termini legalment establert per dictar la resolució de concessió de la subvenció
(art. 42.2 de la LRJPAC).
4. Justificació
En l'expedient no consta la documentació justificativa exigida en la convocatòria que ha servit
de fonament per concedir la subvenció. Tampoc consten els informes tècnics que comproven la
documentació justificativa, l'informe de fiscalització prèvia a l’aprovació de la justificació de la
despesa (BEP 64.5 i 68.3) i l'aprovació de la justificació per part de la Comissió de Govern (art.
42 del TRLS, BEP 64.5 i 68.4).20
5. Pagaments
El Consell Insular de Formentera no ha facilitat a l'SCIB la documentació relativa al pagament
de les subvencions per a cada uns dels beneficiaris. En conseqüència, no s'ha pogut verificar
que el dit pagament s’ha fet una vegada justificat el compliment de la finalitat per la qual es
varen concedir els ajuts (art. 36.1 del TRLS).21

18

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, no sotmesa a procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB.

19

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació relativa a la fiscalització prèvia de l'interventor relativa als dos increments esmentats,
per un import de 800 euros i de 900 euros, respectivament.
20

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació justificativa exigida en la convocatòria i els informes tècnics corresponents, l'informe
de fiscalització prèvia a l'aprovació de la justificació de la despesa i l'aprovació per part de la Comissió de Govern. Quant a la documentació
justificativa i els informes tècnics aportats, no han estat sotmesos a procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB.
21

Malgrat la documentació aportada en fase d'al·legacions, només en el cas d'un dels beneficiaris de l'expedient a3 s'ha pogut comprovar que
el pagament de l'ajuda s'ha efectuat en el compte corrent declarat quan es va presentar la documentació inicial.
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a4: Atorgament d'ajuts per a associacions de veïns, comissions de festes, associacions
culturals i/o esportistes sens ànim de lucre per a la realització de festes
Les línies i els expedients analitzats, així com les incidències detectades, es reflecteixen en el
quadre següent:
CIFO 2015. SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS DE VEÏNS, COMISSIONS DE FESTES,
ASSOCIACIONS CULTURAS I/O ESPORTISTES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA
REALITZACIÓ DE FESTES (EN MILERS D’EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació Veïns del Pilar
19 2, 3, 4 i 5
2
Comissió Festes de Santa Maria
7 2, 3, 4 i 5
3
Associació veïns de La Savina
5 2, 3, 4 i 5
4
Associació veïns es Pujols
3 2, 3, 4 i 5
5
Associació Cultural Andalusa de Formentera
2 2, 3, 4 i 5
Import total expedient
36

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

CIFO 2015. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i la convocatòria
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

El Consell Insular de Formentera ha informat d'aquesta ajuda a l'SCIB de forma errònia, atès
que s'ha inclòs en la relació de subvencions de concessió directa.
L'objecte d'aquesta ajuda econòmica és finançar associacions de veïns, comissions de festes,
associacions culturals i/o esportistes sense ànim de lucre de l'illa de Formentera per a la
realització de festes que se celebrin durant el període comprès entre el mes de novembre de
2014 i el d'octubre de 2015.
Les ajudes no poden ser superiors al 100 % de les despeses originades per l'activitat objecte
de la subvenció.
L'import total de les ajudes convocades ascendeix a 40 milers d'euros i coincideix amb les
obligacions reconegudes. S'ha revisat la justificació documental dels cinc expedientes d'import
més gran, per un import conjunt d'obligacions reconegudes de 36 milers d'euros.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 18 de setembre de 2015, la Comissió de Govern del Consell Insular de
Formentera aprova, de forma simultània, les bases reguladores i la convocatòria per concedir
les ajudes econòmiques objecte de fiscalització, que es publiquen en el BOIB número 144, d'1
d'octubre de 2015.
No consten en les bases les regles generals relatives al pagament de la despesa elegible (art.
13 k del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
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No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 20 de la LGS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En cap dels expedients no consten les sol·licituds de les entitats beneficiàries, la documentació
específica ni els requisits indicats en la convocatòria.22 Tampoc consta l'informe tècnic de
comprovació dels compliments dels requisits establerts.23 No obstant això, en l'expedient núm.
5 consta la sol·licitud conforme a les bases reguladores, però no el segell d'entrada en el
Registre del Consell (art. 38 de la LRJPAC).24
No consten els càlculs de les puntuacions atorgades a cada una de les sol·licituds presentades,
d'acord amb els criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la subvenció i que
figuren en l'acta de la Comissió Tècnica Avaluadora de 27 d'octubre de 2015.
No consta que l'interventor hagi realitzat la fiscalització prèvia de la concessió de la subvenció
(art. 214 i 219 del TRLRHL i BEP 67.2).25
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència competitiva.
El 6 de novembre de 2015, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la
resolució de la concessió de les ajudes econòmiques objecte de fiscalització. No consta la
publicació de la referida resolució de concessió en el BOIB o la notificació individual als
beneficiaris (art. 21 del TRLS).26 Tampoc consta la publicació de la referida resolució en la
pàgina web de la corporació, ni prova que s'hagi publicat en el tauler d'edictes del Consell, tal
com s'indica en la resolució de concessió.
D'acord amb les bases reguladores, s'ha de constituir una Comissió Tècnica Avaluadora
formada per un president, un secretari i tres vocals. L'acta de la dita Comissió, de 27 d'octubre
de 2015, en la qual es valoren les sol·licitud presentades, només està signada pel president, el
secretari i un vocal (art. 19 del TRLS).
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta l'acreditació de les entitats beneficiàries del
compliment de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social, la hisenda autonòmica
i el Consell Insular de Formentera (art. 11 del TRLS).
4. Justificació
En l'expedient núm. 5 no consta el segell d'entrada de la documentació justificativa en el
Registre del Consell Insular de Formentera (art. 38 de la LRJPAC).27 Així mateix, per a la resta
de la documentació justificativa presentada per a les entitats beneficiàries, no s'ha pogut

22

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, no sotmesa a procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB.

23

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat l'acta de la Comissió tècnica avaluadora que comprova el compliment dels requisits establerts.

24

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

25

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

26

En la fase d'al·legacions, s'han aportat les notificacions individuals als beneficiaris.

27

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

85

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2015

verificar si s'ha presentat en termini, atès que aquest comença a comptar a partir de la
notificació de la concessió de la subvenció, la qual no figura en l'expedient.
En cap dels expedients no consta l'informe de fiscalització prèvia de l’aprovació de la
justificació de la despesa (BEP 64.5 i 68.3) ni l'aprovació de la justificació per la Comissió de
Govern (art. 42 del TRLS, BEP 64.5 i 68.4).
En l'expedient núm. 1 els ingressos declarats en el balanç econòmic de l'activitat
subvencionada aportat pel beneficiari, sense incloure-hi la subvenció atorgada, iguala els costs
de l'activitat. Per tant, l'SCIB entén que aquesta subvenció no correspondria d'acord amb
l'article 19.3 de la LGS.
En l'expedient núm. 3 els ingressos declarats en el balanç econòmic de les activitats
subvencionades aportat pel beneficiari juntament amb l'import de les subvenció atorgada pel
Consell superen el cost de les dites activitats en 3 milers d'euros (art. 19.3 de la LGS). En
l'expedient no consta que s'hagi iniciat el procediment de reintegrament.
En l'expedient núm. 4 no es detalla la procedència dels ingressos declarats que figuren en el
balanç econòmic de l'activitat subvencionada (art. 39.2 del TRLS). Per tant, no s'ha pogut
verificar si els ingressos declarats juntament amb l'import de la subvenció atorgada supera o no
el cost de l'activitat (art. 19.3 de la LGS).
En tots els expedients manca la justificació del pagament de la despesa elegible, atès que en
la convocatòria no s'exigeix aquest requisit (art. 40.2 del TRLS).
En cap dels expedients analitzats no consta un sistema de validació i estampillament de
justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del
TRLS).
En cap dels expedients no consta prova que les entitat beneficiàries hagin publicitat la
col·laboració del Consell en un lloc privilegiat i visible del cartell de les festes, amb l'escut oficial
i el text següent: Consell Insular de Formentera (art. 34.4 del TRLS i clàusula núm. 11 de les
bases).28
5. Pagaments
El Consell Insular de Formentera no ha facilitat a l'SCIB la documentació relativa al pagament
de les subvencions de cada uns dels beneficiaris. En conseqüència, no s'ha pogut verificar que
el pagament s’ha fet una vegada justificat el compliment de la finalitat per la qual es va concedir
la subvenció (art. 36.1 del TRLS).
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
CIFO 2015. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Posada en funcionament del cens de terres i les actuacions del programa
de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge
1
de Formentera.
91
2
Producció continguts Ràdio Illa
33
3
Projecte de cooperació
30
Import total expedients
154

28

Documentació aportada en fase d'al·legacions.
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Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4
5
6

CIFO 2015. 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

Expedient núm. 1: Ajuda econòmica a la Cooperativa del Camp i Caixa Rural de
Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres i les actuacions del
programa de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de
Formentera
Aquest expedient correspon a l'ajuda directa concedida a la Cooperativa del Camp i Caixa
Rural de Formentera per elaborar un cens de terres agrícoles no conreades o abandonades per
crear un banc de terres gestionat per la dita Cooperativa, i l'execució per part d'aquesta d'un
programa públic de recuperació del sector agrari i millora de l'entorn rural i del paisatge de
Formentera. Tot això, amb la finalitat de contribuir a la reactivació de l'activitat agrícola a l'illa de
Formentera, amb tots els avantatges econòmics, culturals i ambientals que suposa.
Per cobrir la necessitat de finançament, durant l'exercici 2015, el Consell Insular aporta a la
Cooperativa la quantitat màxima de 95 milers d'euros. Les obligacions reconegudes han
ascendit a 91 milers d'euros.
El procediment de concessió de la subvenció es tramita mitjançant el mecanisme de
concertació, establert en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears. Aquest mecanisme regula la figura de l'«acció concertada», mitjançant la qual es
poden fomentar i promocionar les activitats socials o econòmiques considerades d'interès
públic. El Ple ha d'aprovar unes bases del concert on s'estableixin les obligacions que han
d'assumir les parts. No obstant això, per a tot allò que no preveuen les referides bases és
aplicable supletòriament, segons escaigui, el que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
El 30 de gener de 2015, el Ple del Consell Insular de Formentera aprova les bases reguladores
de l'acció concertada entre el Consell i la Cooperativa del Camp i Caixa Rural de Formentera
objecte de fiscalització, que es publiquen en el BOIB número 26, de 21 de febrer de 2015.
El 2 de març de 2015, el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa l'Associació signen un
document en virtut del qual formalitzen la instrumentalització de l'ajuda.
En la memòria de les bases reguladores de l'acció concertada s'indica que la Cooperativa del
Camp i Caixa Rural de Formentera té com un dels seus objectius la reactivació del camp de
l'illa de Formentera, impulsant alternatives a l'abandonament de cultius i terres agrícoles. Així
mateix, en la referida memòria, s'indica que la Cooperativa és l'única entitat d'aquesta
naturalesa que té Formentera en aquest àmbit d'actuació. Per tant, es conclou que no és
necessària ni practicable la concurrència pública. A més, en la dita memòria, s'exposen les
raons d'interés públic de l'activitat subvencionada.
En l'expedient no consta la resolució d'inici del centre gestor que justifica les raons
excepcionals que motiven la concessió de la subvenció, així com un informe del cap de
departament en el qual s'acrediti el compliment dels requisits generals i d'altres disposicions
que li siguin aplicables (BEP 66).
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No consta el certificat de l'interventor d'existència de crèdit adequat i suficient per satisfer les
obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció (art. 15.4 del
TRLS).29
En l'expedient no consta la justificació de la Cooperativa de no estar sotmesa a les prohibicions
per obtenir la condició de beneficiari (art. 10 del TRLS). Així mateix, l'acreditació d'estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i la Hisenda Autonòmica que
consta en l'expedient és posterior a la data de la formalització de l'acord que instrumentalitza la
subvenció a la Cooperativa. A més, en l'expedient no consta si s'està al corrent de les
obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Formentera (art. 11
del TRLS). 30
En les bases del concert s'estableix el pagament de l'ajuda econòmica de manera fraccionada:
mitjançant tres bestretes a compte, per un import màxim de 20 milers d'euros cada una, i la
resta de l'import de l'acció concertada, un cop descomptades les bestretes, s'ha de fer efectiva
una vegada presentada la documentació justificativa. Les bases del concert eximeixen la
Cooperativa de presentar garanties d'acord amb l'establert per la normativa vigent, si bé no
s'especifica ni la normativa ni el supòsit concret (art. 37 del TRLS).
La segona i la tercera bestretes s'han desemborsat per un import de 22 i 24 milers d'euros,
respectivament, superant l'import màxim fixat per a les bestretes en les bases del concert.
En l'expedient no consta part de la documentació justificativa que s'exigeix en les bases del
concert i que ha de presentar la Cooperativa abans del 31 de desembre de 2015. És la
següent:


Model oficial emplenat de justificació de la necessitat de finançament



Liquidació d’ingressos i despeses realitzats



Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, o amb
eficàcia administrativa, corresponents a les despeses incloses en el compte justificatiu
de despeses31



Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat actuacions
del programa, amb indicació del seu import i la seva procedència

Consta una sol·licitud de la Cooperativa, de 14 de gener de 2016, en la qual es requereix al
Consell la resta de l'import de la subvenció, un cop descomptades les bestretes anticipades. En
la dita sol·licitud s'indica que s'hi adjunta una memòria justificativa de despeses, juntament amb
les factures i els justificants de pagament, tot i que no consta en l'expedient la referida
documentació.
En l'expedient no consta la comprovació de la documentació justificativa del centre gestor (BEP
64.5.); l'informe de fiscalització de l'interventor prèvia a l’aprovació de la justificació de la
despesa (BEP 64.5 i 68.3), i l'aprovació de la justificació per part de la Comissió de Govern

29

Paràgraf modificat en virtut de la documentació aportada en la fase d'al·legacions.

30

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de
l'Administració tributària, la Seguretat Social i la CAIB.
31

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, no sotmesa a procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB.
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(bases d’execució del pressupost 64.5 i 68.4). Tampoc consta l'aprovació de la documentació
justificativa per l'òrgan atorgant (art. 42 del TRLS).32
En l'expedient manca la justificació del pagament de la despesa elegible (art. 40.2 del TRLS).
En l'expedient no consta prova que la Cooperativa hagi fet constar, de forma clara, en les
sol·licituds, els cartells, les convocatòries d'activitats i, si escau, en tota la informació gràfica i
escrita que s'hagi elaborat a l'efecte, que les actuacions objecte d'aquesta acció concertada
estan finançades pel Consell Insular de Formentera (art. 34.4 del TRLS i base núm. 4 del
concert).33
La base número 5 del concert estableix la creació d'una Comissió de Valoració, amb la funció
d'aprovar la selecció de terrenys i les actuacions que s'hi hagin de dur a terme per recuperarlos i explotar-los la Cooperativa, en el marc de l'acció concertada. Així mateix, s'estableixen els
criteris relatius a la valoració de l'aptitud dels terrenys i la seva priorització. En l'expedient no
consten les actes de la referida Comissió.
La forma de tramitació d'aquest expedient de subvenció nominativa a favor de la Cooperativa
del Camp i Caixa Rural de Formentera no ha permès comprovar el compliment dels principis
d'igualtat i no-discriminació en l'elaboració dels cens de terres i en l'execució del programa de
recuperació objecte de la subvenció.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 2: Ajuda econòmica a l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera
per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa
Aquest expedient correspon a l'ajuda directa concedida a l'Associació Cultura Audiovisual de
Formentera per a la producció de continguts de l'emissora insular de radio fusió sonora
anomenada Ràdio Illa.
L'Associació Cultural i Audiovisual de Formentera s'encarrega de gestionar, parcialment, els
continguts de la graella de programació radiofònics de Ràdio Illa de Formentera (107.9 FM i
radioilla.cat), la freqüència d'emissió de la qual és propietat del Consell Insular, i entre les seves
funcions es troben les següents:


Organitzar la programació de producció pròpia.



Vetllar per la seriositat i la qualitat del producte radiofònic.



Fomentar «la Ràdio» com a activitat complementària per al jovent de Formentera.



Informar dels esdeveniments que tenen lloc a Formentera.



Divulgar la cultura i la llengua catalana, pròpies de Formentera.



Entretenir.

32

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la resolució d'inici del conseller d'Agricultura, així com, per a cada una de les bestretes realitzades, el
compte justificatiu amb les factures de despesa adjuntes, els informes tècnics i la resolució de l'acceptació per part del vicepresident, però tota
aquesta documentació no ha estat sotmesa a procediments addicionals de fiscalització per part de l'SCIB.
33

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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Per cobrir aquesta necessitat de finançament durant l'any 2015, el Consell Insular de
Formentera aporta a l'Associació la quantitat màxima de 33 milers d'euros. Les obligacions
reconegudes pel Consell han ascendit a la mateixa quantitat.
El procediment de concessió de la subvenció es tramita mitjançant el mecanisme de
concertació, previst en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears. Aquest mecanisme regula la figura de l'«acció concertada», mitjançant la qual es
poden fomentar i promocionar les activitats socials o econòmiques considerades d'interés
públic. El Ple ha d'aprovar unes bases del concert on s'estableixin les obligacions que han
d'assumir les parts. No obstant això, per a tot allò que no disposin les dites bases és aplicable
supletòriament, segons escaigui, el que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
El 30 de gener de 2015, el Ple del Consell Insular de Formentera aprova les bases reguladores
de l'acció concertada objecte de fiscalització, que es publiquen en el BOIB número 44, de 28 de
març de 2015.
El 30 de març de 2015, el Consell i l'Associació signen un document en virtut del qual
formalitzen la instrumentalització de l'ajuda.
L'informe 4/12, de 31 de gener de 2013, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de les Illes Balears considera la compra, la producció o la coproducció de programes
radiofònics com una adquisició de drets patrimonials que constitueixen propietats incorporables
que tindran sempre el caràcter privat i es regiran per la legislació patrimonial, exclòs de la
normativa de contractació. Per tant, a l'ajuda concedida a l'Associació Cultura Audiovisual de
Formentera per a la producció de continguts de l'emissora insular de radiofusió sonora
anomenada «Ràdio Illa» no li és aplicable la normativa de subvencions i de contractes. Tot i
així, l'SCIB ha revisat l'expedient de subvenció tramitat pel Consell per concedir l'ajuda a la
producció de continguts radiofònics amb las incidències descrites a continuació:
En l'expedient no consta acreditada la impossibilitat o la dificultat de l'aplicació dels principis de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS).
No consta el certificat de l'interventor d'existència de crèdit adequat i suficient per satisfer les
obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció (art. 15.4 del
TRLS). 34
El certificats d'acreditació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la
Seguretat Social són posteriors a la data de la formalització de l'acció concertada. Així mateix,
en l'expedient no consta l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda
Autonòmica i amb el Consell Insular de Formentera. (art. 11.f del TRLS).
L'abonament de l'aportació del Consell s'ha de realitzar amb la justificació prèvia de la
necessitat de finançament de l'activitat del servei públic subvencionat. No obstant això, l'import
de la meitat de la subvenció es pot percebre, en el moment de la formalització de la
instrumentalització de l'ajuda, per satisfer les necessitats de finançament generades durant els
primers mesos de l'any 2015. La necessitat de finançament es defineix en les bases del concert
com la quantitat resultant de la diferència entre els ingressos i les despeses derivades de
l'activitat subvencionada.
Quant a la documentació justificativa, l'Associació presenta un compte d'ingressos i despeses
de l'activitat subvencionada a 31 desembre de 2015, en el qual figura com a ingrés la
34

Paràgraf modificat en virtut de la documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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subvenció objecte de fiscalització, per un import de 33 milers euros. En relació amb aquest
compte, s'han detectat les incidències següents:


Abans de l'impost de societats, el resultat final del compte provisional té un resultat
positiu de 3 milers d'euros, mentre que el resultat després de l'impost de societats és
negatiu, per un import de 2 milers d'euros. En general, les entitats sense ànim de lucre
es troben exemptes de la presentació de la declaració de l'impost de societats. En tot
cas, en l'expedient no es troba documentada la despesa presentada per l'impost de
societats de l'any 2015.



La despesa de personal que figura registrat en el compte provisional ascendeix a 60
milers d'euros, que correspon al sou brut dels treballadors més la Seguretat Social a
càrrec de l'empresa. En l'expedient, com a documentació justificativa, només consta un
resum de nòmines, quan la despesa de personal s'hauria d'haver justificat amb el full
de salari de cada treballador, model 190 resum anual IRPF, i els rebuts de TC 1 i TC2
de la Seguretat Social.



En el compte provisional figuren uns ingressos per publicitat, per un import de 43 milers
d'euros, i diverses despeses, per un import de 5 milers d'euros. En relació amb aquests
ingressos i despeses, l'Associació repercuteix i suporta un IVA del 21 %. En l'expedient
no consta una anàlisi de l'efecte que l'IVA pugui tenir en la concessió de la subvenció.



L'Associació inclou en el compte provisional una previsió dels ingressos (10 milers
d'euros) i de les despeses (18 milers d'euros) corresponent als mesos de novembre i
desembre de 2015. En l'expedient no consta el suport documental quant a aquestes
previsions.

En l'expedient no hi ha prova que l'Associació hagi fet constar, de forma clara, en els exemplars
dels programes que les actuacions objecte d'aquesta acció concertada estan finançades pel
Consell Insular de Formentera (art. 34.4 del TRLS i base concert núm.6 ).
No consta un sistema de validació i estampillament de justificants de despesa que permeti el
control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
En l'expedient manca la justificació del pagament de la despesa elegible (art. 40.2 del TRLS).
En l'expedient no consta la comprovació de la documentació justificativa per part del centre
gestor (BEP 64.5); l'informe de fiscalització de l'interventor prèvia a l’aprovació de la justificació
de la despesa (BEP 64.5.b i 68.3) i l'aprovació de la justificació per la Comissió de Govern
(bases d’execució del pressupost 64.5.b i 68.4). Tampoc consta l'aprovació de la documentació
justificativa per l'òrgan atorgant (art. 42 del TRLS).
El Consell no ha facilitat a l'SCIB la documentació relativa al pagament de les subvencions a
l'Associació. En conseqüència, no s'ha pogut verificar el pagament de la bestreta ni el
pagament de la resta de la subvenció, una vegada justificada la totalitat de la despesa
subvencionada.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
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Expedient núm. 3: Ajuda econòmica al Fons Pitiús de Cooperació per a la Cooperació al
Desenvolupament.
Aquest expedient correspon a l'aportació nominativa atorgada al Fons Pitiús de Cooperació per
finançar projectes de cooperació al desenvolupament durant l'exercici 2015. L'import de la
subvenció ascendeix a un total de 30 milers d'euros i el Consell reconeix obligacions per la
mateixa quantia en l'exercici 2015.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia a sol·licitud del Fons Mallorquí, el 26 de
març de 2015.
Tal com va posar de manifest l'SCIB en el seu Dictamen, de 12 de novembre de 2010, sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de Cooperació, al
Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el règim jurídic i
econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en l'atorgament, la gestió i
la justificació. Aquestes peculiaritats possibiliten el seu atorgament de forma directa i la
modulació de les condicions mitjançant el corresponent conveni i/o resolució. No obstant això,
en l'expedient no es fa referència a aquest Dictamen ni s'acredita la impossibilitat de
concurrència, ni tampoc les raons d'interès públic ni els criteris objectius tinguts en compte per
a la seva inclusió com a subvenció nominativa en el Pressupost del Consell Insular per a l'any
2015 (art. 7.2 del TRLS i art. 18.1.a del RD 500/1990).
En l'expedient no consta l'acreditació, per part del Fons Pitiús, d'estar al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (art. 11 del TRLS). Tampoc
consta la justificació de no estar sotmès a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
(art. 10 del TRLS).
El 15 de maig de 2015, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la
concessió de l'aportació a favor de Fons Pitiús de Cooperació, i s’autoritza la concessió d'una
subvenció, per un import de 30 milers d’euros, en concepte de transferències corrents.
Pel que fa a la justificació, la resolució de concessió exigeix els compromisos següents:


El termini de realització de l'activitat subvencionada és des de l'1 de gener de 2015 fins
al 31 de desembre de 2015.



La forma de justificació és mitjançant la presentació d'estats comptables, amb el termini
de justificació abans del 15 d'agost de 2016.



El pagament és anticipat.

No consta el certificat de l'interventor d'existència de crèdit adequat i suficient per satisfer les
obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció (art. 15.4 del
TRLS), ni la fiscalització prèvia de la concessió de la subvenció (BEP 66.2).35
En l'expedient no consta la documentació justificativa i el seu pagament (art. 39 i 40.2 del
TRLS), l'informe de fiscalització prèvia de l'interventor de la justificació de la despesa (BEP 64.5
i 68.3) i l'aprovació de la documentació justificativa per part de la Comissió de Govern (art. 42
del TRLS, BEP 64.5 i 68.4).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).

35

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació acreditativa de la fiscalització prèvia de l'interventor de la concessió.
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En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMANACIONS

Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici corresponent, amb el
contingut i les característiques establertes en la Llei general de subvencions.
Documentar en l'expedient el certificat signat per l'interventor que evidenciï l'existència
de crèdit adequat i suficient per satisfer les obligacions de contingut econòmic que es
deriven de la concessió de la subvenció. Així mateix, deixar prova documental en
l'expedient de la fiscalització prèvia de l'interventor de la concessió de la subvenció.
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.
Deixar prova en els expedients de la documentació justificativa i comprovar que es
presenta fins a l’import del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la
subvenció.
Incloure en les bases reguladores l’exigència de presentació dels justificants de
pagament de les despeses subvencionades.
Motivar i justificar l’atorgament de les puntuacions individuals en els procediments
d’atorgament de subvencions.
Comprovar que l'import de la subvenció, en cap cas, pugui ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres recursos, superi el cost de l'activitat
subvencionada. Així mateix, efectuar un seguiment estricte dels ajuts atorgats i, si
escau, tramitar el procediment de reintegrament corresponent.
Publicar la resolució de la concessió en el BOIB o notificar-la de forma individual a les
entitats beneficiàries.
Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionat executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Documentar en l'expedient de concessió de subvenció el compliment de les mesures de
difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de subvenció
que, en el seu cas, s'estableixin en les bases reguladores de la subvenció.
Conservar i custodiar els expedients de subvenció de forma adequada i ordenada. Cal
recordar que un expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i
actuacions que serveixen d'antecedent i fonament de la resolució administrativa, així
com les diligències encaminades a comprovar l'aplicació de la subvenció.
Establir un sistema de control a l'objecte de complir el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions
concedides.
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III. ACTIVITAT
CONTRACTUAL
DELS
CONSELLS
INSULARS: RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT
1. CONSIDERACIONS GENERALS
Per analitzar l'activitat contractual dels consells insulars, la Sindicatura de Comptes disposa de
les relacions certificades de tots els contractes no menors formalitzats, ampliats, modificats o
prorrogats dins l’exercici 2015, tant pel que fa a l'Administració general com per a les entitats
dependents, que es presenten anualment de manera telemàtica.
D'altra banda, s'ha requerit la tramesa d'informació relativa als contractes menors adjudicats pel
Consell i les seves entitats dependents durant el 2015, per un import superior a 3.000 euros.
Atès que la informació retuda no és homogènia, s'analitza de forma específica en l'apartat
«ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL» d'aquest Informe, corresponent a cada consell
insular.
A més de la manca d'homogeneïtat, en els casos en què així s'indica en l'Informe, la dita
informació presenta limitacions que impedeixen afirmar que la població de contractes menors
considerada a efectes d'aquesta fiscalització és completa i comprensiva de tota l’activitat
contractual que s'ha dut a terme durant l'exercici 2015.
Ateses les consideracions anteriors, a continuació s'analitza la dita activitat sense prendre en
consideració els contractes menors.
En les relacions trameses pels consells a l'SCIB figuren 222 contractes, per un import conjunt
de 109.366 milers d’euros. En aquest import, s'inclou un contracte de gestió de serveis públics
adjudicat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, per un total de 72.323 milers d'euros,
que, per si mateix, representa el 66,1 % de la contractació de tots els consells corresponent a
2015.
La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat, sense incloure-hi els contractes
menors, és la següent:
CONSELLS INSULARS 2015. TIPUS DE CONTRACTES (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
CIMA
Tipus

CIME

CIEI

CIFO

TOTAL CONSELLS INSULARS

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import % / nom. % / imp.

Obres

41 11.351

10

719

18

3.729

1

197

70

15.996

32%

15%

Serveis

44

8.310

13

3.450

13

671

1

7

71

12.438

32%

11%

Subministrament

36

1.564

3

269

17

2.031

4

399

60

4.264

27%

4%

Administratius especials

3

694

0

0

0

0

0

0

3

694

1%

1%

Concessió d'obres públiques

0

0

0

Gestió de serveis públics

2

635

Col·lab. sec. públ. sec. priv.

0

Privats

2

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

9 74.061

2

162

2

618

15

75.475

7%

69%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

47

1

452

0

0

0

0

3

499

1%

0%

36 78.950

50

6.593

8

1.221

222 109.366

100%

100%

128 22.602
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Expedients per objecte. Consells insulars 2015
Import adjudicat (milers d'euros)
Obres
Total: 109.366
15.996
15%

Privats
499
0%

Serveis
12.438
11%

Subministrament
4.264
4%
Administratius
especials
694
1%

Gestió de
serveis públics
75.475
69%

L’any 2015, els procediments d’adjudicació són els següents:
CONSELLS INSULARS 2015. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
CIMA
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples

CIME

CIEI

CIFO

TOTAL CONSELLS INSULARS

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import % / nom. % / imp.
31 11.472

3

1.047

9

2.683

0

0

43

15.202

19%

14%

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

13 76.126

6

1.309

6

994

45

81.727

20%

75%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

20

3.297

0

0

0

0

Negociat amb publicitat

0

0

0

0

1

332

0

0

1

332

0%

0%

Negociat sense publicitat

11

2.892

2

98

11

602

2

227

26

3.818

12%

3%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

22

493

0

0

5

74

0

0

27

566

12%

1%

Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Directe

0

0

1

226

0

0

0

0

1

226

0%

0%

Modificat

5

103

1

0

0

0

0

0

6

103

3%

0%

39

4.345

16

1.453

18

1.593

0

0

73

7.391

33%

7%

36 78.950

50

6.593

8

1.221

222 109.366

100%

100%

Pròrroga
TOTAL

128 22.602
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Expedients per procediment. Consells insulars 2015
Import adjudicat (milers d'euros)
Total: 109.366
Directe Modificat
103
226
0%
0%
Pròrroga
7.391
7%

Contractació
centralitzada
Negociat sense
566
publicitat
1%
3.818
Negociat amb
3%
publicitat
332
0%

Obert criteri
preu
15.202
14%

Obert criteris
múltiples
81.727
75%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes no menors, és la següent:
CONSELLS INSULARS 2015. TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES NO MENORS (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
CIMA
Tramitació
Ordinària

Nombre

CIME
Import

CIEI

Nombre

Import

Nombre

78.724

48

CIFO

Import

TOTAL CONSELLS INSULARS
Import

%/
nom.

%/
imp.

Nombre

Import

Nombre

5.372

6

909

216

107.456

97%

98%

127

22.451

35

Urgent

1

151

0

0

2

1.221

2

312

5

1.684

2%

2%

D'emergència

0

0

1

226

0

0

0

0

1

226

0%

0%

128

22.602

36

78.950

50

6.593

8

1.221

222

109.366

100%

100%

Total

Expedients per tramitació. Consells insulars
2015 Import adjudicat (milers d'euros)
Ordinària
Total: 109.366
107.456
98%

D'emergència
226
0%

Urgent
1.684
2%
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2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors tramesa pel Consell Insular de Mallorca consten un total
de 128 contractes, per un import conjunt de 22.602 milers d’euros, mentre que, en el 2014, es
varen formalitzar 70 contractes, per un import de 52.383 milers d’euros.
La diferència considerable interanual en l'import contractat s'explica pel fet que, durant el 2014,
es varen adjudicar dues obres d'import significatiu: els accessos de l'autopista de Llevant i els
de Son Ferriol i Son Llàtzer, que sumaven un total de 44.473 milers d'euros. Per contra, en
2015, no s'han formalitzat contractes d'aquestes característiques.
Per analitzar l'activitat contractual del Consell, s'han distingit les tres àrees següents:
l'Administració general, l'organisme autònom Institut Mallorquí d’Afers Socials i les altres
entitats dependents (l'Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, el Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, l’Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca
i Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU).
Per a cada una de les dites àrees, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
CIMA 2015. TIPUS DE CONTRACTES (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
ADMINISTRACIÓ
ENTITATS
IMAS
GENERAL
DEPENDENTS

TOTAL CI MALLORCA

Tipus
Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

%/
nombre

Import

% / import

Obres

40

11.265

1

86

0

0

41

11.351

32%

50%

Serveis

20

2.911

23

5.363

1

37

44

8.310

34%

37%

Subministrament

28

845

8

719

0

0

36

1.564

28%

7%

Administratius especials

0

0

3

694

0

0

3

694

2%

3%

Concessió d'obres públiques

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Gestió de serveis públics

0

0

2

635

0

0

2

635

2%

3%

Col·lab. sec. públic i sec. privat

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Privats

2

47

0

0

0

0

2

47

2%

0%

TOTAL

90

15.068

37

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%
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CIMA 2015. Expedients per objecte. Import adjudicat el
2015 (milers d'euros): 22.602

Administratius
Gestió de
especials; 694; serveis públics;
3%
635; 3%

Subministrament
Serveis; 8.310;; 1.564; 7%
37%

Privats; 47; 0%

Obres; 11.351;
50%

Quant al procediment d'adjudicació emprat, és el següent:
CIMA 2015. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
ADMINISTRACIÓ
ENTITATS
IMAS
TOTAL CI MALLORCA
GENERAL
DEPENDENTS
Procediment d'adjudicació
Nombre
Obert criteri preu

29

Import

Nombre

11.440

2

Import

Nombre

Import

Nombre

33

0

0

31

%/
nombre

Import
11.473

24%

%/
import
51%

Restringit criteri preu

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Obert criteris múltiples

8

1.936

12

1.361

0

0

20

3.297

16%

15%

Restringit criteris múltiples

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Negociat amb publicitat

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Negociat sense publicitat

5

1.012

6

1.881

0

0

11

2.892

9%

13%

Diàleg competitiu

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Contractació centralitzada

22

493

0

0

0

0

22

493

17%

2%

Modificat

4

11

1

92

0

0

5

103

4%

0%

Pròrroga

22

177

16

4.131

1

37

39

4.345

30%

19%

Total

90

15.068

37

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%
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CIMA 2015. Expedient per procediment. Import adjudicat el
2015 (milers d'euros): 22.602

Contractació Modificat; 103;
centralitzada;
0%
493; 2%

Negociat sense
publicitat; 2.892;
13%

Pròrroga; 4.345;
19%

Obert criteris
múltiples; 3.297;
15%

Obert criteri preu;
11.473; 51%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, ha estat la següent:

Tramitació

ADMINISTRACIÓ
GENERAL
Nombre

Ordinària

CIMA 2015. TRAMITACIÓ (IMPORT EN MILERS D'EUROS)
ENTITATS
IMAS
DEPENDENTS

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

TOTAL CI MALLORCA

Nombre

%/
nombre

Import

%/
import

89

14.917

37

7.497

1

37

127

22.451

99%

99%

Urgent

1

151

0

0

0

0

1

151

1%

1%

D'emergència

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

90

15.068

37

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%

Total

CIMA 2015. Expedients per tramitació. Import
adjudicat el 2015 (milers d'euros): 22.602
Urgent; 151;
1%

Ordinària;
22.451; 99%
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En relació amb els contractes menors, les relacions trameses pel Consell Insular de Mallorca
no són homogènies ni completes. En la revisió de l'execució pressupostària corresponent a
l'exercici 2015 realitzada per la Sindicatura, s'han detectat contractes menors que no figuren a
les relacions trameses, per la qual cosa no es pot afirmar que la informació que consta en
aquest Informe sigui completa i comprensiva de tota l’activitat contractual del Consell durant
l’exercici fiscalitzat.
A més, excepte pel que fa al Consorci Serra de Tramuntana, no s'han tramès les relacions de
contractes menors adjudicats per la resta dels consorcis i de les fundacions dependents, sense
que tampoc s'hagi certificat negativament la manca d’operacions d’aquests tipus.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Mallorca, que comprèn: 16 contractes no menors i 9 de menors de
l'Administració general; 7 contractes no menors i 2 de menors de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, i 1 contracte menor de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. Les relacions de contractes menors trameses pel Consell Insular de Mallorca no són
completes, atès que, en la revisió de l'execució pressupostària corresponent a l'exercici 2015,
s'han detectat contractes que no hi figuren. A més, excepte pel que fa al Consorci Serra de
Tramuntana, no s'han tramès les relacions de contractes menors adjudicats per la resta dels
consorcis i fundacions dependents, sense que tampoc s'hagi certificat negativament la manca
d’operacions d’aquests tipus.
Per tant, no es pot afirmar que la informació que consta en aquest Informe comprengui la
totalitat de l’activitat contractual del Consell durant l’exercici fiscalitzat.
Incidències més significatives
2. El Consell Insular de Mallorca no disposa d'una oficina de supervisió de projectes d'obra, tal
com estableix l'article 135 del RGLCAP, i són els enginyers de la mateixa Direcció Insular de
Carreteres qui els supervisen. En els expedients núm. 1, 2, 4, 8, 9, 10 i 16, aquest fet suposa
un incompliment de la separació de funcions que estableix el Reglament, així com un risc més
gran en el control de legalitat dels projectes tramitats.
3. En l'expedient núm. 9, tramitat per l'Administració general, el projecte inicial presenta una
sèrie de deficiències que fan necessària la tramitació d'un modificat, atès que no hi consta la
construcció de dues rotondes, sinó el reasfaltatge. A més, en 2017 s'ha tramitat per REC una
factura de 33 milers d'euros, en concepte d'elements de senyalització de les rotondes no
prevists en el projecte inicial. Ateses les circumstàncies descrites, ha estat necessari concedir
dues pròrrogues per dur a terme l'execució de l'obra.
4. En l'expedient núm. 3, l'informe que ha de justificar la situació d'exclusivitat tècnica per
utilitzar el procediment negociat sense publicitat, no conclou de forma fefaent que l'adjudicatari
és l'únic que pot dur a terme la prestació, atès que es basa en la necessitat de no trencar ni
modificar l'execució dels serveis que presta l'actual adjudicatari del contracte.
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5. En els expedients núm. 1 i 3 tramitats per l'IMAS 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).
6. En els contractes menors núm. 2, 6 i 8 de l'Administració general i en el núm. 2 de l'IMAS
s'ha constatat que s'han dut a terme contractacions per un objecte similar amb el mateix
proveïdor, s'han realitzat altres operacions vinculades amb el contracte menor o bé la prestació
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.36
7. El contracte menor núm. 6, tramitat per l'Administració general del Consell, ha estat qualificat
contracte de tipus mixt, atès que inclou prestacions d’obra i de subministrament. En la seva
tramitació s'han aplicat les regles establertes per al contracte menor d’obra, tot i ser la prestació
de subministrament la de més importància des del punt de vista econòmic. Atesa la naturalesa
de la prestació de més quantia, se supera el llindar màxim que estableix la llei per a la
contractació menor de subministraments (art. 12 TRLCSP).
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.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte pel que fa a les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 2-8 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular de Mallorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l’Informe, incidències que, d’altra banda, els
òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre els que ha tramitat l'Administració general del Consell, l'IMAS i la resta
d'entitats dependents, i en cada àrea, si escau, entre contractes no menors formalitzats i
contractes menors adjudicats.

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
a. Expedients examinats

Durant l'exercici 2015, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, s'han formalitzat 90
contractes, per un import total de 15.068 milers d’euros (51 contractes, per un import de 46.529
milers d’euros, al 2014).

36

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Tal com s'ha exposat en l'apartat I.5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS d'aquest
Informe, per a la selecció de la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han exclòs de la població
total els contractes privats, els encàrrecs de gestió, així com els modificats i les pròrrogues dels
contractes que varen ser objecte d'anàlisi en l'Informe 132/2017 del seguiment de l'execució
dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera formalitzats en el període 2011-2014, elaborat per l'SCIB.
S'han revisat setze expedients de contractació, per un import conjunt de 9.540 milers d’euros,
que representen el 67,7 % de l'import total formalitzat.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

1

2

3

4

5
6

7
8

9

CIMA 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
licitació
%
Objecte del contracte
formalització
Tipus
Tram.
Proced.
IVA
baixa
IVA exclòs
exclòs
Obres del reformat número 1 del projecte de rehabilitació
Obert criteri
del ferm Cura a Randa. Ma-5018 del pk 0.150 al pk 4.800.164.940
150.755
8,6% Obres Urgent
preu
Clau 15-05.1R-RF. Exp. 17/2015
Obres del Projecte de reforç del ferm de la Ma-2032, de pk
0.000 a pk 1.150, i Ma-2031, de pk 5.380 a pk 10.400.
Obert criteri
1.109.075
943.046 15,0% Obres
Ordin.
Tram: carretera vella de Bunyola.- Clau 15-09.0-RF. Exp.
preu
9/2015
Subministrament de sistema de pagament de taxes i tributs
Contracte d'obres del projecte de contenció i estabilització
de talussos de la carretera Ma-10 a la zona afectada per
l'incendi de juliol de 2013, entre Estellencs i Andratx (Pk 98
a Pk 110).- Clau: 13-09.0-ML
Contractació del servei de conservació de la xarxa de
carreteres del Consell de Mallorca. Zona 7.
Servei de vigilància i seguretat dels edificis i instal·lacions
del Consell de Mallorca

Modificació núm. 1 del Projecte de contenció i estabilització
de talussos de la carretera Ma-10 a la zona afectada per
11
l'incendi de juliol de 2013, entre Estellencs i Andratx (PK 98
a PK 110). Clau 13-09.0-ML.- Exp. 24/2014-M1
Primera pròrroga del contracte d'obres del projecte de
millora de les interseccions de la Ma13A amb els accessos
12
an es Pont d'Inca Nou i Cas Miot. Clau: 14-13.0-ML. Exp.
32/2014

3, 5, 6, 8

3, 5, 6, 8

Obert amb
múltiples
criteris

4, 5, 6, 8

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 4, 5, 6, 8

Serveis

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 4, 5, 6, 8

10,9%

Serveis

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

5, 6

23.900

60,2%

Serveis

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 4, 5, 6, 8

531.826

14,6%

Obres

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 5, 6, 8

2.498.707

21,9%

Obres

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 5, 6, 8

487.440

290.027

40,5%

Obres

Ordin.

Obert criteri
preu

3, 4, 5, 6, 8

0

30.567

Obres

Ordin.

Modificat

1, 3, 6

0

0

Obres

Ordin.

Pròrroga

1, 3

SubminisOrdin.
trament

134.200

130.000

3,1%

2.062.407

1.045.641

49,3%

Obres

1.113.630

755.375

32,2%

1.519.860

1.354.365

Contracte de serveis d'assistència tècnica per al càlcul de
les estructures del projecte de desdoblament Llucmajor 60.000
Campos. Clau: 11-11.0-DC. Exp. 31/2014
Contracte d'obres del projecte de millora de les
interseccions de la Ma-13A amb els accessos d'es Pont
622.646
d'Inca Nou i Cas Miot.- Clau: 14-13.0-ML. Exp. 32/2014
Contracte d'obres del projecte de reforç del ferm, millores de
sistemes de contenció i tractament de cunetes d'un tram de
3.199.778
la carretera Ma-11, del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a
16+900. Clau: 14-25.0-RF. Exp: 2/2015

Obres del projecte de substitució de barrera metàl·lica
10 existent per barrera mixta d¿acer i fusta a la carretera Ma10. Tram Pollença-Lluc.- Clau 15-04.0-BS. Exp. 7/2015

Incidències
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CIMA 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
licitació
%
Objecte del contracte
formalització
Tipus
Tram.
IVA
baixa
IVA exclòs
exclòs
Regularització de les anualitats i primera pròrroga de
13 l'expedient de serveis de conservació integral de la Ma-13 i
tram de la Ma-13A. Eix Central. Exp. 33/2010

Ordin.

Incidències

Pròrroga

1

0

0

Contractació centralitzada per al subministrament i
adquisició del sistema d'emmagatzemament corporatiu
14
mitjançant la Direcció General de Racionalització i
Centralització de la Contractació

131.016

131.016

0,0%

Pròrroga del contracte del servei de radiotelecomunicacions
15 SIRDEE (Sistema de Radiocomunicacions Digital de l'Estat)
per al servei de Bombers del Consell de Mallorca

143.596

143.596

0,0%

Serveis

Ordin.

Pròrroga

1.915.604

1.511.411

21,1%

Obres

Ordin.

Obert criteri
preu

Contracte d'obres del projecte de reforç del ferm de la Ma16 10, de pk 37.200 a pk 47.300. Tram: Fornalutx - Escorca.
Clau: 15-03.0-RF. Exp. 3/2015

Serveis

Proced.

SubminisContr.
Ordin.
trament
centralitzada

8

1, 5, 8

1, 3, 5, 8

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

CIMA 2015. 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
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
En la informació retuda a la Plataforma de l'SCIB, els expedients de pròrroga i els modificats
formalitzats durant l'exercici 2015 consten tramitats pel procediment corresponent al contracte
inicial.
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 els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària, tret de l'expedient
núm. 1, que s'ha tramitat per urgència. Segons consta en l'expedient, la urgència es justifica
per la necessitat de realitzar l'obra fora de la temporada turística. Atès que el Consell podia
haver previst amb suficient antelació, la dita tramitació per urgència no s’adequa a les
previsions de l’article 112 del TRLCSP.
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La Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca no disposa d'una oficina de supervisió
de projectes o unitat de supervisió, tal com estableix l'article 135 del RGLCAP. En els
expedients núm. 1, 2, 4, 8, 9, 10 i 16, les tasques de supervisió corresponen als enginyers de
camins, canals i ports de la dita Direcció Insular, segons consta en la Resolució de 16 de
desembre de 2013 del conseller executiu d'Urbanisme i Territori. La manca d'una oficina de
supervisió i el fet que siguin els mateixos enginyers de la direcció insular els que supervisen els
projectes suposa un incompliment de la separació de funcions que estableix el Reglament i un
risc que disminueixi l'efectivitat del control sobre els projectes per comprovar que s'han tingut
en compte totes les disposicions de caràcter legal i reglamentari i la normativa tècnica aplicable
en cada cas.
El PCAP de l'expedient núm. 1 presenta una contradicció pel que fa al termini de recepció de
les ofertes, atès que hi consten 26 dies (que és el termini de la tramitació ordinària dels
contractes d'obres) quan l'expedient s'ha declarat urgent. Tot i així, tant en els anuncis de la
licitació com els terminis realment aplicats es corresponen amb els 13 dies estipulats per al
procediment d'urgència.
En l'expedient núm. 4, la tramitació per procediment obert amb criteri preu es justifica per
l'escassa complexitat de l'obra. Això és contradictori amb els exhaustius requisits específics
exigits per acreditar la solvència tècnica (realització de feines en vertical, que fan necessàries
unes qualificacions molt especials) i amb la complexitat del projecte de l'obra, el qual ha estat
objecte de modificació posterior per millorar les solucions tècniques inicials.
En l'expedient núm. 7, la fórmula utilitzada per valorar el preu establerta al PCAP genera una
corba que no atorga una variació proporcional de la puntuació davant una mateixa variació en
el percentatge de baixa. Així, els primers percentatges de baixa generen molta diferència en la
puntuació, però, a mesura que ens acostam a la baixa màxima, la proporció disminueix
dràsticament, de forma que, a partir d'un 80 % de la baixa màxima, la variació és tan sols d'1
punt en total. Tot i que aquest tipus de fórmules s'utilitzen per desincentivar baixes anormals o
desproporcionades, no haurien de ser un instrument per evitar-les, atès que el TRLCSP
estableix els mecanismes necessaris per al seu tractament.
En els expedients núm. 2, 4, 5, 7 i 8 no consta cap certificat o diligència que acrediti si hi ha
hagut al·legacions en el tràmit d'exposició pública dels plecs, ni del tractament que, si escau,
se'ls ha pogut donar (art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears).
En l'expedient núm. 9, el projecte inicial presenta una sèrie de deficiències que fan necessària
la tramitació d'una modificació, atès que no hi consta la construcció de dues rotondes, sinó el
reasfaltatge, tot i que inclou partides d'unitats d'obra adients per fer-les. A més, en 2017 s'ha
tramitat per REC una factura de 33 milers d'euros, en concepte d'elements de senyalització de
les rotondes no prevists en el projecte inicial. Ateses les circumstàncies descrites, ha estat
necessari concedir dues pròrrogues per dur a terme l'execució de l'obra.
L'expedient núm. 11 correspon a una modificació de l'expedient núm. 4, amb la finalitat de
substituir unes unitats d'obra per unes altres i de millorar l'aplicació del projecte a la realitat del
terreny una vegada iniciades les obres. No consta en l'expedient la justificació del tràmit
d'audiència al contractista a fi d'obtenir-ne la conformitat amb la modificació plantejada.37
L'expedient núm. 12 correspon a la pròrroga, per un termini d'un mes, en l'execució del
contracte original (expedient núm. 8). La dita pròrroga es justifica pel fet que no s'han pogut
37

Documentació aportada en fase d'al·legacions.
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realitzar els talls d'aigua necessaris per a executar l'obra fins que ha acabat la temporada
estival, situació que s'hauria pogut preveure en el moment de redactar el projecte i de plantejar
la tramitació i el moment d'inici de l'expedient.
Quant al procediment d’adjudicació, cal destacar que la major part dels expedients de
contractació examinats (núm. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 16) es tramita per procediment obert
amb criteri preu (subhasta), a diferència del que s'havia observat en fiscalitzacions d'exercicis
anteriors. Els expedients núm. 3 i 6 s'han tramitat per procediment obert amb criteris múltiples;
l'expedient núm. 14 correspon a una contractació centralitzada mitjançant la central de compres
del MINHAP, i els expedients núm. 12, 13 i 15 corresponen a pròrrogues de contractes
adjudicats en exercicis anteriors.
En tots els expedients consta la resolució motivada per l’òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
En els expedients núm. 4, 5, 7 i 10, els informes sobre l'adequació al preu de mercat indiquen
que aquest s'ha fixat sobre la base del quadre de preus de la Direcció Insular de Carreteres. No
obstant això, i vist el resultat de les licitacions, cal qüestionar el mètode per fixar-ne la quantia,
atès que l'oferta guanyadora presenta baixes superiors al 30 % respecte al preu inicial de
licitació.
5. Publicitat dels contractes
En tots els expedients, excepte els núm. 2 i 3, s’ha publicat la formalització del contracte en el
DOUE, en el BOE i/o en el BOIB, quan correspon, així com en el perfil de contractant del
Consell.
En els expedients núm. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 16, els anuncis de licitació publicats en el BOIB
no contenen les dades següents:
- Referència a la nomenclatura CPV de l'objecte del contracte
- Adreça d'Internet del perfil de contractant del CIMA
- Quantia de la garantia definitiva
En els expedients núm. 1, 4, 7, 8, 9, 10 i 16, els anuncis de la formalització del contracte
publicats en el BOIB no contenen les dades següents:
- Referència a la nomenclatura CPV de l'objecte del contracte
- Adreça d'Internet del perfil de contractant del CIMA
- Referència al mitjà i la data de publicació de l'anunci de licitació
En l'expedient núm. 5, les dates dels anuncis de la formalització del contracte en el BOE i en el
DOUE excedeixen els 48 dies des de l'acord de la resolució del contracte.
En els expedients núm. 2, 3, 6, 9, 10, 15 i 16, no consta la remissió de la informació relativa als
contractes al Registre Públic de Contractes del Sector Públic, tal com s'estableix en els articles
29 i 30 del TRLCSP. 38
38

En la fase d'al·legacions, i en relació amb els expedients núm. 2, 9, 10 i 16, el Consell ha aportat les presentacions al Registre Públic de
Contractes de 28/06/18.
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6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes quan són
preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En els expedients núm. 3 i 10, a fi d'acreditar la solvència financera, els PCAP determinen la
necessitat de justificar un import concret de liquiditat, de saldo mitjà o de possibilitats
d'endeutament. En l'expedient núm. 3, l'adjudicatari presenta com a justificant un certificat del
banc mitjançant el qual acredita un saldo superior al límit establert en el dia de la seva emissió.
Pel que fa a l'expedient núm. 10, el certificat justificatiu declara l'existència de «solvència
econòmica i financera suficient» per a la licitació, sense especificar el compliment del límit
establert en el PCAP. La solvència financera no s'acredita amb la posició de tresoreria d'un dia
concret o amb afirmacions genèriques de bona solvència de caire genèric, sinó amb el certificat
que ha emès l'entitat financera en relació amb la capacitat dels seus clients, en termes indicats
en el PCAP.
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
admetre'ls 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 tots els expedients consta la resolució d’adjudicació dels contractes dictada per l’òrgan
competent.
En tots els expedients, amb excepció dels corresponents a la contractació centralitzada i les
pròrrogues analitzades, tant els PCAP com els anuncis de licitació limiten la presentació
d'ofertes a les 14 hores del dia de venciment del termini en lloc de les 24 hores, que és el
termini en dies naturals que estableix el TRLCSP.39
7. Formalització del contracte
En tots els expedients, s'ha formalitzat la constitució de la garantia definitiva establerta en el
PCAP, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta la documentació
preceptiva per formalitzar els contractes.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 7 no consta l'ordre d'inici dels treballs per realitzar, per la qual cosa no s'ha
pogut comprovar si l'execució s'ha realitzat en el termini de dos mesos estipulat en el contracte.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 i 16, les actes de recepció excedeixen el termini d'un
mes des de la finalització de l'obra. En el cas de l'expedient núm. 3, la signatura té lloc nou
mesos després de la data teòrica de subministrament. L'acta admet l'existència del retard, però
únicament especifica que no és imputable al contractista, sense entrar en les raons que l'han
motivat.
En els expedients núm. 7 i 14 no consten les actes de recepció de l'objecte contractat.
39

Malgrat l’al·legació presentada, hi ha mitjans que permeten el registre de la documentació amb posterioritat a les 14 hores.
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En els expedients núm. 4, 9 i 10, la data d’aprovació del certificat de final d’obres supera el
límit de tres mesos des de la data de l’acta de recepció (art. 235.1 del TRLCSP).
En els expedients núm. 3, 5, 6, 10 i 15, el termini de pagament de les factures supera els
màxim de 30 dies des de l'aprovació dels certificats de l'obra o de la data de conformitat de la
factura, establert en l’article 216.4 TRLCSP. No consta l'abonament dels interessos de demora
i, si escau, de la indemnització pels costs de cobrament corresponents, que són obligatoris
d'acord amb la normativa aplicable.40
En l'expedient núm. 4 no consta l'informe de la liquidació final de l'obra (art.235.3 del
TRLCSP).41
En els expedients núm. 4 i 15 no consta la devolució de la fiança una vegada signada l'acta de
recepció i complert el termini de garantia (art. 102 TRLCSP).42
b. Contractes menors

L’Administració general del Consell Insular de Mallorca ha tramès la relació de contractes
menors adjudicats o formalitzats durant l’exercici 2015, d’import igual o superior a 6.000 euros,
amb IVA. En els certificats tramesos consten 96 expedients, alguns dels quals inclouen
diversos contractes menors (en el quadre CONTRACTES MENORS PER TRAMS consta el
nombre de contractes comunicats d'import inferior a 6.000 milers d'euros).
Del total de menors, l'SCIB ha eliminat, quan s'han detectat, les duplicitats, dels contractes
adjudicats en un exercici distint al fiscalitzat, els anticipats de despesa i els menors que no han
generat despesa durant el 2015.
A més, la Sindicatura ha revisat una mostra d'obligacions reconegudes de l’exercici 2015,
degudament depurades per objecte, i s'ha constatat que, almenys, tres contractes menors, per
un import conjunt de 33 milers d'euros, no consten en les relacions trameses.
Tenint en compte les consideracions anteriors, els contractes menors adjudicats el 2015 serien
176, per un import conjunt de 1.344 milers d’euros, sense IVA.
Atès el seu import i el nombre de contractes per adjudicatari, els contractes menors es poden
classificar de la manera següent:
CIMA. ADMINISTRACIÓ GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS PER TRAMS (EN EUROS)
Nombre de contractes
Total imports
% contractes
Fins a 6.000
97
190.249,54
55,1%
Més de 6.000 fins a 18.000
71
862.754,32
40,3%
Més de 18.000 fins a 50.000
8
290.786,21
4,5%
TOTAL
176
1.343.790,07
100,0%

% Import
14,2%
64,2%
21,6%
100,0%

CIMA. ADMINISTRACIÓ GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS PER ADJUDICATARI (EN EUROS)
Contractes per adjudicatari
Nombre d'adjudicataris
% Contractes
Import (en euros)
1
105
78,4%
892.662,11
2
20
14,9%
310.522,42
3
7
5,2%
78.261,13
4
1
0,7%
1.172,40
6
1
0,7%
61.172,00
TOTAL
134
100,0%
1.343.790,07

% Import
66,4%
23,1%
5,8%
0,1%
4,6%
100,0%

Import

40

En la fase d'al·legacions, i pel que fa a l'expedient núm. 15, s'ha aportat la Resolució de 06/06/18 de devolució de la fiança.
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En la fase d'al·legacions, s'ha aportat la documentació pel que fa a l'expedient núm.4.
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La selecció de la mostra de contractes per fiscalitzar respon a criteris quantitatius (l'import més
gran d'adjudicació) i qualitatius (la cobertura de les diferents tipologies de contractes
comunicats i els de departaments del Consell que els han tramitat).
D'acord amb aquests criteris, s'han revisat un total de nou contractes menors, per un import
conjunt de 218 milers d’euros, que representen el 16,2 % de l’import total adjudicat. Són els
següents:
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CIMA. ADMINISTRACIÓ GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS REVISATS (en euros)
Departament
Objecte del contracte
Import
Redacció projecte punt d'interpretació del Patrimoni i
Territori i Infraestructures
trasllat barraca Son Insern PK 28+200 de la Ma-19
17.675,00
Territori i Infraestructures
Estabilització talussos Ma-1110 PK 14+000
48.332,61
Subscripció bades de dades: Aranzadi Dig.
Participació Ciutadana i Presidència
Wetlaw,Aranzadi Contracta, Aranzadi Insignis
17.883,80
Modernització i Funció Pública
Projecte obra reforma interior Parc Bombers Felanitx
41.613,72
Organització la DESFILADA DEL CARRO
Cultura, Patrimoni i Esports / Cultura
TRIOMFAL DE LA BEATA 2015
17.995,83
Obra subministrament i instal·lació de dues
Hisenda i Funció Pública
refredadores de climatització a Palau Reial
32.401,26
Desmuntatge, retirada i tractament de la canonada
Medi Ambient/DI medi ambient
de la finca de Tossals Verds
16.420,01
Manteniment webmail i agenda corporatiu 2015Modernització i Funció Pública
2016
8.890,05
Territori i Infraestructura
Reparació esblodrec de paret seca a sa Dragonera
17.021,55
TOTAL
218.233,83

Data d'adjudicació
27/03/2015
09/04/2015
26/01/2015
13/10/2015
22/09/2015
01/07/2015
07/05/2015
29/10/2015
07/05/2015

Cal esmentar que els contractes núm. 1, 5, 7 i 8 són contractes de serveis; els núm. 2, 4 i 9,
contractes d’obra; el núm. 6, un contracte mixt, i el núm. 3 respon a les normes especials de
contractació establertes en la disposició addicional novena del TRLCSP d'accés a bases de
dades i a la subscripció a publicacions.
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Els contractes menors núm. 2 i 8 es corresponen amb la contractació de prestacions per
satisfer necessitats de caràcter recurrent. S'ha observat que, en aquests casos, l'entitat
subscriu contractes menors d'objecte igual o similar amb el mateix proveïdor o que s’han dut a
terme altres operacions vinculades amb el contracte analitzat. Es considera que el procediment
de contractació emprat no és el més adequat i conforme a la normativa en matèria de
contractació (arts. 23 i 86 del TRLCSP).43
En el contracte menor núm. 2 no consta el pressupost d’obra conformat pel tècnic
corresponent (art. 111 del TRLCSP).
En el contracte menor núm. 4 no consta l'informe de supervisió, o el pronunciament exprés del
facultatiu competent sobre la no-necessitat d’aquest informe, quan el treball afecti l’estabilitat, la
seguretat o l’estanquitat de l’obra. Tampoc consta en l'expedient el termini d’execució de l’obra
objecte del contracte (art. 111.2 del TRLCSP).
El contracte menor núm. 6 és un contracte de tipus mixt, que inclou prestacions d’obra i de
subministrament. En la seva tramitació s'apliquen les regles establertes pel contracte menor
d’obra, tot i ser la prestació de subministrament la de més importància des del punt de vista
econòmic. Atesa la naturalesa de la prestació de més quantia, se supera el llindar màxim que
estableix la llei per a la contractació menor de subministraments (art. 12 del TRLCSP).
43

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En els contractes menors núm. 4 i 8 els pressupostos de les ofertes presentades incloses en
l’expedient es troben sense signar, excepte el pressupost de l’adjudicatari final del contracte
menor núm. 4 (BEP 52).44
En els contractes menors núm. 3, 5, 7 i 9 no consta la data de conformitat de la factura com a
aprovació de la prestació rebuda (art. 216 del TRLCSP).
En el contracte menor núm. 9 no consten els justificants de la nova oferta presentada per
l’adjudicatari del contracte menor d’obra, que resol l’empat tècnic entre els pressuposts de les
tres ofertes inicials presentades (BEP 52).
En tots els contractes menors, excepte el núm. 2, el pagament de les factures s’ha realitzat
fora del termini establert en l’article 216.4 del TRLCSP. No consta l’abonament dels interessos
de demora i, si escau, de la indemnització pels costs de cobrament corresponents.

D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
a. Expedients examinats

D'acord amb la informació transmesa a l'SCIB, els contractes formalitzats per l'IMAS durant el
2015 ascendeixen a un total de 37, per un import conjunt de 7.497 milers d’euros (19
contractes, per un import de 5.854 milers d’euros, l'exercici 2014).
L'activitat contractual de l'any 2015 no és comparable amb la de 2014, atès que aquesta
darrera no inclou els contractes prorrogats perquè no varen ser retuts a l'SCIB. El nombre de
contractes prorrogats durant l'exercici 2015 ascendeix a 16, per un import total de 4.131 milers
d'euros.
S'han revisat set expedients de contractació, per un import conjunt de 4.431 milers d’euros, que
representen el 59,1 % de l'import total formalitzat, una vegada exclosos els contractes privats i
els encàrrecs de gestió.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
IMAS 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
%
Núm.
Objecte del contracte
licitació
formalització
Tipus Tramitació Procediment
baixa
IVA exclòs IVA exclòs
Servei de d'atenció integral per a persones amb
Negociat
1
discapacitat sensorial auditiva del IMAS-138 (núm.
668
668
- Servei
Ordinària
sense
referència SER 01/15)
publicitat
Programes formatius d'inserció social i laboral per
donar atenció prioritària a les necessitats
Obert amb
2
d'inserció de les persones destinatàries de la
730
693 5,1% Especial Ordinària
múltiples
renda mínima d'inserció (núm. referència ESP
criteris
01/15)
Programa d'atenció a persones drogodependents
Negociat
3
en fase de deshabituació i reinserció en centres
811
811
- Servei
Ordinària
sense
residents (núm. referència SER 03/15)
publicitat
4
5

44

Neteja centres IMAS amb condició especial
d'execució (núm. referència SER 03/14)
Pròrroga de 6 mesos del contracte de
subministrament i gestió de productes alimentaris
de la Residència Llar dels Ancians, Residència

92

92

-

380

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

109

-

Incidències
3,5,6 i 8

3,4,5,6 i ,8

3,4,5,6 i ,8

Servei

Ordinària

Modificat

1,4,5 i 8

Subministrament

Ordinària

Pròrroga

8
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IMAS 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
%
Núm.
Objecte del contracte
licitació
formalització
Tipus Tramitació Procediment
baixa
IVA exclòs IVA exclòs
Huialfàs i els Centres dels Menors de l'IMAS (núm.
referència SUB 01/13)
6

7

Pròrroga 2015 gestió servei públic relatiu a
l'acolliment i promoció social per a persones en
situació d' exclusió social con toxicomania activa
(núm. referència GSP 03/13)
Pròrroga 2015 servei de cuina per a la Residència
de pensionistes La Bonanova
(núm. referència SER 12/12)

Incidències

-

396

-

Gestió
serveis
públics

Ordinària

Pròrroga

8

-

1.391

-

Servei

Ordinària

Pròrroga

8

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

IMAS 2015. 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
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general, el compliment és alt.
L'expedient núm. 4 correspon a dues modificacions d'un contracte de serveis tramitat
mitjançant procediment obert en 2014, per import de 92 milers d'euros, i han estat formalitzades
en 2015. No obstant això, l'import retut per l'IMAS a l'SCIB ascendeix a 790 milers d'euros, atès
que inclou la quantitat corresponent al contracte inicial.
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 els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Els expedients núm. 1, 2 i 3 han estat objecte de tramitació ordinària i per procediment negociat
sense publicitat, llevat de l'expedient núm. 2, que s'ha tramitat per procediment obert amb
múltiples criteris d'adjudicació. L'expedient núm. 4 correspon a dues modificacions d'un
contracte de serveis tramitat mitjançant procediment obert en 2014. Els expedients núm. 5, 6 i 7
corresponen a pròrrogues de contractes anteriors tramitats per procediment obert.
En l'expedient núm. 3, l'informe que ha de justificar la situació d'exclusivitat tècnica per utilitzar
el procediment negociat sense publicitat, no conclou de forma fefaent que l'adjudicatari és l'únic
que pot dur a terme la prestació, atès que es basa en la necessitat de no trencar ni modificar
l'execució dels serveis que presta l'actual adjudicatari del contracte.
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En els expedients núm. 1 i 3 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 el PCAP dels expedients núm. 1 i 3 no consten els criteris d'adjudicació. El caràcter flexible
i l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure els criteris d'adjudicació en els
procediments negociats, tal com es dedueix de l'informe 48/2009, d'1 de febrer de 2010, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
En el PCAP de l'expedient núm. 2 no es defineixen els mètodes de valoració per a alguns
criteris no avaluables mitjançant fórmules en relació amb el programa formatiu per
desenvolupar. A més, en l'informe tècnic de valoració de les ofertes no es fonamenten les
valoracions assolides (art. 150.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consta la justificació de l'elecció del procediment ni la justificació de la
divisió de l'expedient en lots (art. 86.3 i art.109.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, el contracte es finança mitjançant aportacions de distinta procedència,
sense que quedin acreditats la disponibilitat de les aportacions i l'ordre d'abonament (art. 109.5
del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
El PCAP dels expedients núm. 2 i 3 estableix la revisió de preus en funció de la variació de
l'IPC, amb el límit que fixa l'article 90.3 del TRLCSP. Per tant, en aquest apartat del PCAP no
s'ha tingut en compte la disposició addicional 88ª de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2014, que estableix que no escau la revisió de preus
sobre la base d'índexs generals.
En l'expedient núm. 4, el PCAP del contracte de servei tramitat mitjançant procediment obert
en 2014 i que és objecte de modificació en 2015, estableix la revisió de preus en funció de la
variació de l'IPC Nacional-Índex de Subgrups-Altres serveis. Per tant, en aquest apartat del
PCAP no s'ha tingut en compte la disposició addicional 88ª de l'esmentada Llei de Pressuposts
de l'Estat de l'any 2014, que estableix que no escau la revisió de preus sobre la base d'índexs
generals. Aquesta revisió de preus afecta les dues modificacions fiscalitzades del contracte,
atès que la revisió modifica el preu/hora que s'aplica en els contractes modificats.
5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 3 no consta la comunicació de l'adjudicació a la Comissió Europea
amb la indicació de si estima procedent la seva publicació (art. 154 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 4 no consta la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic de
la formalització de les dues modificacions del contracte de serveis tramitat i adjudicat en 2014.
Així mateix, en els expedients núm. 5, 6 i 7 no consta la comunicació al Registre de Contractes
del Sector Públic de les tres pròrrogues revisades (art. 333.3 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consten, per a tots els lots, els justificants de la recepció de les
notificacions de les adjudicacions remeses als adjudicataris; o, si hi consten, s'han justificat
amb posterioritat a la data de formalització dels contractes (art. 151.4 del TRLCSP).
En l'apartat 20 del PCAP de l'expedient núm. 2 s'exigeix l'acreditació de l'abonament dels
anuncis de la licitació en el butlletins oficials i en la premsa, com a documentació que ha de
presentar el licitador seleccionat per a l'adjudicació. Els adjudicataris dels quatre lots de què es
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compon l'expedient han abonat la despesa que es deriva de publicar la licitació del contracte
amb data posterior a la del contracte.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes quan eren
preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En els PCAP dels expedients núm. 1, 2 i 3, per acreditar la solvència tècnica o professional
dels contractistes, s'exigeix el conjunt de mitjans que s'esmenten en l'article 78 del TRLCSP,
però sense especificar, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que s'han de complir
en cadascun d'aquests, en funció de l'objecte del contracte, per ser considerats solvents.
En els PCAP dels expedients núm. 1, 2 i 3, per acreditar la solvència econòmica i financera,
s'exigeix la declaració sobre el volum anual global de negocis en l'àmbit d'activitats
corresponent a l'objecte del contracte, per import igual o superior a l'anunci de licitació o a la
invitació, sense delimitar l'àmbit temporal, quan l'article 75.1.c) del TRLCSP estableix que, com
a màxim, ha de correspondre als tres darrers exercicis disponibles.
En l'expedient núm. 2, tant en el PCAP com en l'anunci de licitació del contracte, es limita la
presentació d'ofertes a les 14:00 hores del dia de venciment del termini. El termini en dies
naturals que estableix el TRLCSP inclou l'últim dia complet, és a dir, fins a les 24 hores.
7. Formalització del contracte
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. Així mateix, consta la
documentació preceptiva per formalitzar els contractes.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en
l’article 216.4 TRLCSP, s’ha posat de manifest que, en tots els expedients revisats, la majoria
de pagaments s'han produït superant els 30 dies des de la data de conformitat de la factura o
de la data del registre d'entrada de la factura.
b. Contractes menors

L’IMAS ha tramès una relació de contractes menors adjudicats o formalitzats durant l’exercici
2015, d’import igual o superior a 6.000 euros, IVA inclòs, que ha estat depurada per la
Sindicatura quan s'han detectat duplicitats o errades.
Tenint en compte les consideracions anteriors, els contractes menors adjudicats el 2015 per
l'IMAS serien 93, per un import total de 1.216 milers d’euros.
Atesos l'import i el nombre de contractes per adjudicatari, els contractes menors es poden
classificar de la manera següent:
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Import
Fins a 6.000
Més de 6.000 fins a 18.000
Més de 18.000 fins a 50.000
TOTAL

Contractes per adjudicatari
1
2
3
9
TOTAL

IMAS 2015. CONTRACTES MENORS PER TRAMS (EN EUROS)
Nombre de contractes
Total imports
7
39.299.89
77
915.262,35
9
261.896,92
93
1.216.459,16
IMAS 2015. CONTRACTES MENORS PER ADJUDICATARI
Nombre adjudicataris
% Contractes
62
84,9%
8
10,9%
2
2,8%
1
1,4%
73
100,00%

% contractes
7,5%
82,8%
9,7
100,0%

% Import
3,2%
75,2%
21,5%
100,0%

Import (en euros)
801.716,37
205.799,97
60.598,92
148.343,90
1.216.459,16

% Import
65,9%
16,9%
5,0%
12,2%
100,00%

La selecció de la mostra de contractes per fiscalitzar respon a criteris quantitatius (l'import més
gran d'adjudicació) i qualitatius (la tipologia de contractes comunicats).
D'acord amb aquests criteris, s'han revisat dos contractes menors, per un import conjunt de 68
milers d’euros, que representen el 5,6 % de l’import total adjudicat. Són els següents:
Núm. ordre
1
2

IMAS 2015. CONTRACTES MENORS REVISATS (EN EUROS)
Objecte del contracte
Import
Obres reforç forjats Of. Centrals
46.526,11
Servei procuradoria
21.738,99
TOTAL
68.265,10

Data d'adjudicació
20/04/2015
27/01/2015

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En el contracte menor núm. 1, l’abonament de la factura s’ha efectuat fora del termini establert
en l’article 216.4 del TRLCSP.
En el contracte menor núm. 2, l’objecte del contracte és la prestació del servei de procuradoria
de l’IMAS durant l'exercici 2015, pel qual s'abonen set factures, per un import conjunt de
21.559,96 euros, IVA inclòs. En 3 d’aquestes factures, el pagament s’ha realitzat fora del
termini fixat en l’article 216.4 del TRLCSP.
En el contracte menor núm. 2, l'objecte del contracte correspon a un servei que es presta
anualment i que satisfà necessitats de caràcter recurrent. S'ha observat que l'IMAS ha subscrit
contractes menors de forma successiva i anual, durant els exercicis 2014 i 2015, per un import
aproximat de 18 milers d'euros anuals (22 milers d’euros, amb IVA). Es considera que el
procediment de contractació emprat no és el més adequat i conforme a la normativa en matèria
de contractació (art. 23 i 86 del TRLCSP).
En el contracte menor núm. 2 no s’han complert algunes de les exigències establertes en les
bases d’execució del pressupost de 2015. En concret, no consta una memòria justificativa de la
necessitat de contractació emesa pel responsable del contracte o de la despesa, que s'hagin
sol·licitat i analitzat tres ofertes, ni l’informe acreditatiu que els preus són adequats als de
mercat. A més, en l’informe de «no-fraccionament» no consta la data d'emissió.

D.3. ENTITATS DEPENDENTS
No ha estat objecte d'anàlisi l'únic contracte no menor formalitzat que ha comunicat l'Institut de
l'Esport Hípic de Mallorca a la Sindicatura de Comptes, per un import de 37 milers d'euros.
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Contractes menors

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
han retut a l'SCIB la relació dels contractes menors adjudicats l'any 2015 (5 i 1,
respectivament), per un import conjunt de 111 milers d’euros.
S'ha seleccionat un únic contracte per fiscalitzar, que respon al criteri quantitatiu d'import més
gran d'adjudicació. Es tracta d’un contracte d’obres adjudicat per l'Institut de l'Esport Hípic de
Mallorca, per un import de 33 milers d’euros, que representa el 29,6 % de l’import total
adjudicat. Aquest contracte té el detall següent:
IEHM 2015. CONTRACTES MENORS REVISATS (EN EUROS)
Núm. ordre
Objecte del contracte
1
TREBALLS DE SUBM. I COL·LOCACIÓ DE BARANES DE SEGURETAT HIPÒDROM SON PARDO

Import
Data de resolució
33.026,20
11/03/2015

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En el contracte menor núm. 1, l’abonament de la factura s’ha efectuat fora del termini establert
en l’article 216.4 del TRLCSP.

E.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Millorar l'elaboració dels projectes d'obres per tenir en compte tots els factors que
puguin afectar l'actuació a curt i a mitjà termini, amb l'objectiu de reduir el nombre
d'expedients de modificació posterior, de manera que aquests siguin una excepció.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l’objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d’aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l’objecte del contracte.
Portar a terme un registre dels contractes menors i tramitar-ne els expedients amb la
documentació pertinent. Vetllar perquè tota la contractació de cada exercici que realitzen
les entitats dependents del Consell consti en unes relacions certificades, a fi que siguin
trameses a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis establerts.
Restringir l’ús del procediment negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica als
expedients en què objectivament no sigui possible promoure la concurrència.
No fixar la revisió de preus sobre la base d'índexs generals tal com estableix la
disposició addicional 88ª de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals
de l'Estat per a l'any 2014.
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3. CONSELL INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors tramesa pel Consell Insular de Menorca consten un total
de 36 contractes, per un import conjunt de 78.950 milers d’euros, mentre que, en el 2014, es
varen formalitzar 49 contractes, per un import de 16.368 milers d’euros.
La considerable diferència interanual s'explica per la formalització el 2015 d'un contracte de
gestió de serveis públics per part del Consorci de Residus i Energia de Menorca, per un import
de 72.323 milers d'euros, pel tractament i l'eliminació de residus en l'àrea de gestió de residus
de Milà. Així mateix, al 2014 es varen formalitzar dos contractes d'obres significatius, per al
desplegament d'una xarxa de fibra òptica (3.653 milers d'euros) i per les obres de millora de la
carretera ME-1 entre Maó i Alaior (7.574 milers d'euros).
Per analitzar l'activitat contractual del Consell, s'han distingit les dues àrees següents:
l'Administració general del Consell i el Consorci de Residus i Energia de Menorca (atesa la
magnitud de la seva activitat contractual).
De la resta d'entitats dependents, el Consell sols ha informat a l'SCIB que els organismes
autònoms Consell Econòmic i Social de Menorca i Institut Menorquí d'Estudis no han formalitzat
contractes durant l'exercici 2015.
Per a cada una de les dites àrees, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
CIME 2015. TIPUS DE CONTRACTES (EN MILERS D'EUROS)
ADMINISTRACIÓ
CRU
TOTAL CI MENORCA
GENERAL
Tipus
Nombre Import Nombre
Import
Nombre
Import % nombre % import
Obres
9
493
1
226
10
719
28%
1%
Serveis
13
3.450
0
0
13
3.450
36%
4%
Subministrament
3
269
0
0
3
269
8%
0%
Administratius especials
0
0
0
0
0
0
0%
0%
Concessió d'obres públiques
0
0
0
0
0
0
0%
0%
Gestió de serveis públics
7
1.550
2
72.510
9
74.061
25%
94%
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
0
0
0
0
0
0
0%
0%
Privats
1
452
0
0
1
452
3%
1%
TOTAL
33
6.214
3
72.736
36
78.950
100%
100%

CIME 2015 Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
78.950
Privats
452
1%

Obres
719
1%

Serveis
3.450
4%

Gestió de
serveis públics
74.061
94%
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L’any 2015, els procediments d’adjudicació són els següents:

Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
TOTAL

CIME 2015. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
ADMINISTRACIÓ
CRU
GENERAL
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
3
1.047
0
0
3
0
0
0
0
0
11
3.616
2
72.510
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
98
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
226
1
1
0
0
0
1
16
1.453
0
0
16
33
6.214
3
72.736
36

TOTAL CI MENORCA
Import
1.047
0
76.126
0
0
98
0
0
225,69
0
1.453
78.950

% nombre
% import
8%
1%
0%
0%
36%
96%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
3%
0%
44%
2%
100%
100%

CIME 2015. Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros): 78.950
Negociat sense
publicitat
98
0%

Directe
225,69
0%

Pròrroga
1.453
2%

Obert criteri
preu
1.047
1%

Obert criteris
múltiples
76.126
97%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, ha estat la següent:
Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

CIME 2015. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
ADMINISTRACIÓ GENERAL
CRU
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
33
6.214
2
72.510
35
0
0
0
0
0
0
0
1
226
1
33
6.214
3
72.736
36
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CIME 2015. Expedients per tramitació.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
78.950
D'emergènci
a
226
0%

Ordinària
78.724
100%

Pel que fa als contractes menors, el Consell Insular de Menorca ha informat a la Sindicatura
que no disposa de cap registre oficial, atès que aquests contractes no requereixen
formalització.
Així, el Consell no ha tramès cap relació de contractes menors adjudicats durant l'exercici 2015,
però sí una relació dels documents comptables en fase AD dels capítol 2 i 6 dels pressuposts
de despeses que, segons el mateix Consell, podrien assimilar-se a contractes menors
formalitzats de l'Administració general, així com una relació depurada de documents
comptables ADO corresponents als mateixos capítols pressupostaris. Les relacions de
documents comptables trameses pel Consell no poden substituir, en cap cas, una certificació
inclusiva de tots els contractes menors adjudicats durant l'exercici fiscalitzat. Per tant, l'SCIB no
pot garantir que la dita relació sigui completa i comprensiva de tots els contractes menors
adjudicats pel Consell Insular durant l’exercici 2015.
No s'ha tramès a l'SCIB informació relativa als contractes menors de cap entitat dependent.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca, que comprèn: 8 contractes no menors i 10 de menors de
l'Administració general, i 1 contracte no menor del Consorci de Residus i Energia de Menorca.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. El Consell no ha tramès a la Sindicatura la relació certificada dels contractes menors
adjudicats durant l'exercici 2015, però sí les relacions dels documents comptables en fase AD i
ADO dels capítol 2 i 6 del pressupost de despeses. Les dites relacions de documents
comptables no poden substituir, en cap cas, un certificat inclusiu de tots els contractes menors
que ha adjudicat l'Administració general del Consell durant l'exercici fiscalitzat.
És per això que, a efectes d'aquesta fiscalització i atès el format de la informació tramesa,
l'SCIB no pot assegurar que aquesta sigui completa i comprensiva de tots els contractes
menors adjudicats pel Consell Insular de Menorca durant l’exercici fiscalitzat.
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No s'ha tramès a l'SCIB informació relativa als contractes menors de cap entitat dependent.
Incidències més significatives
2. En l'expedient núm. 3, entre la data de finalització de la pròrroga (26/9/2015) i la data d'inici
del nou contracte formalitzat (03/12/2015), el servei ha estat cobert mitjançant 6 contractes
menors, per un import conjunt de 85 milers d'euros.
3. El Consell Insular, a l'empara de la base 16a d'execució del pressupost de 2015 en matèria
de gestió financera, no formalitza les resolucions de reconeixement de les obligacions, ni
d'autorització dels pagaments, quan són actes administratius reservats a òrgans unipersonals, i
estableix, com a suport suficient, la signatura dels documents comptables, la qual cosa no és
conforme al que s’estableix en l'article 55 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en l'article 165
del TRLRHL.
4. En l'expedient núm. 8, el PCAP estableix un import màxim, en cas de pròrroga, per dos
anys, superior en 21,6 milers d'euros a l'import màxim del contracte primitiu. Aquest increment
no és possible, atès que en no disposar la revisió de preus, sols podria venir motivat per una
previsió més gran d'activitat, la qual cosa suposaria una modificació implícita del contracte en la
mateixa pròrroga.
5. En l'expedient núm. 5, el contracte vigent s'hauria de resoldre, atès que, des de la seva
signatura inicial, s'han produït modificacions superiors al 10 % del valor del contracte, cosa que
suposa una modificació substancial. Malgrat que el contracte es regeix pel TRLCAP, les seves
modificacions s'han de subjectar als principis continguts en el TRLCSP, que incorpora al dret
espanyol la jurisprudència europea contractual administrativa. A més, el contracte revesteix la
forma de gestió de servei públic, quan no hi ha una transferència del risc de negoci, per la qual
cosa s'hauria d'haver tramitat com un contracte de serveis.
6. En l'expedient del Consorci de Residus i Energia de Menorca fiscalitzat, el contracte va
finalitzar el 24 d'octubre de 2010 i la Junta de Govern del Consorci va instar el concessionari a
continuar la prestació del servei fins que el nou adjudicatari l'assumís. Aquesta situació s'ha
perllongat fins a 1 de desembre de 2015, data d'inici de les activitats per part del nou
contractista, cosa que ha donat lloc a una relació jurídica que no té empara ni en el contracte
inicial ni en la normativa de contractació.
7. En els contractes menors núm. 2, 3, 6, 7, 8 i 9, l'objecte del contracte correspon a
prestacions per satisfer necessitats de caràcter recurrent. A més, en els contractes núm. 2, 7, 8
i 9 el contracte és recurrent amb el mateix proveïdor (art. 23 i 86 del TRLCSP).
8. Els contractes menors núm. 9 i 10 s'han adjudicat sense seguir el procediment de
contractació legalment establert. El reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la
validació o l'esmena, ja que l'acte continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense efecte
les possibles responsabilitats que hi pugui haver.
9. En tots els contractes menors, excepte en el núm. 4, no consta documentació respecte a la
conformitat, i a la seva data, de la recepció de la prestació objecte dels contractes menors i de
les factures que formen la mostra seleccionada.
10. Les factures dels contractes menors núm. 4, 7 i 8, i una factura del contracte menor núm. 5
no s'han pagat en el termini fixat en l’article 216.4 del TRLCS, la qual cosa pot suposar haver
d'abonar interessos de demora.
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C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació a l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-10 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l’Informe, incidències que, d’altra banda, els
òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre els que ha tramitat l'Administració general del Consell i el Consorci de
Residus i Energia de Menorca, i en cada apartat, si escau, entre contractes no menors
formalitzats i contractes menors adjudicats.

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
a. Expedients analitzats

L’import total de formalització dels 32 contractes que figuren en les relacions trameses pel
Consell Insular de Menorca a la Sindicatura de Comptes és de 5.762 milers d’euros (49
contractes, per un import de 16.368 milers d’euros, el 2014).
Tal com s'ha exposat en l'apartat I.5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS d'aquest
Informe, per a la selecció de la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han exclòs de la població
total els contractes privats, els encàrrecs de gestió, així com les modificacions i les pròrrogues
dels contractes que varen ser objecte d'anàlisi en l'Informe 132/2017 del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera formalitzats en el període 2011-2014 elaborat per l'SCIB.
S'han revisat vuit expedients de contractació, per un import conjunt de 4.007 milers d’euros,
que representen el 69,5 % de l'import total formalitzat.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
CIME 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( en milers d'euros)
Import
Import
%
Objecte del contracte
IVA
form. IVA
Tipus
baixa
exclòs
exclòs
Contracte de serveis per a la neteja de platges, els seus accessos i
1
l'entorn

1.630

1.434

12,0%

2

Contracte de serveis de neteja, respectuosa amb el medi ambient, en
els diferents centres del Consell Insular de Menorca

1.069

896

16,2%

3

Pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei de
neteja de platges, els seu accés i l'entorn

-

531

-
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Tram. Proced.

Obert
amb
Serveis Ordin.
múltiples
criteris
Obert
amb
Serveis Ordin.
múltiples
criteris
Gestió
serveis Ordin. Directe
públics

Incidències
3, 4, 5, 6,
8

3, 5, 6

1, 4, 8
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4
5
6
7

8

CIME 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( en milers d'euros)
Import
Import
%
Objecte del contracte
IVA
form. IVA
Tipus
baixa
exclòs
exclòs
Pròrroga del termini d'execució del contracte per a l'elaboració del
projecte, l'execució de l'obra i el desplegament d'una xarxa de
Obres
telecomunicacions de nova generació a l'illa de Menorca
Gestió
Pròrroga de la contractació de la gestió mitjançant concessió del
219
serveis
servei d'ensenyament complementari d'educació de persones adultes
públics
Pròrroga del termini d'execució del contracte d'obres per executar el
projecte de construcció d'un carril bici de Maó a es Castell, en la
Obres
carretera Me-2 al pk 2+200
Contracte d'obres corresponent al projecte complementari a la variant
de Ferreries, reordenació de l'antic tram urbà de la carretera Me-1 al
641
456
28,9% Obres
pas per Ferreries
Contracte per a la gestió del servei públic insular de teleassistència
domiciliària

557

471

15,4%

Gestió
serveis
públics

Tram. Proced.

Incidències

Ordin. Directe

5

Ordin. Directe

3, 4, 8

Ordin. Directe

8

Obert
Ordin. criteri
preu
Obert
amb
Ordin.
múltiples
criteris

3, 4, 6, 8
1, 3, 4, 5,
6, 7

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

CIME 2015. 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
7
En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8
En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
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. 3 entre la data de finalització de la pròrroga (26/9/2015) i la data d'inici del
nou contracte formalitzat (03/12/2015), el servei ha estat cobert mitjançant 6 contractes
menors, per un import conjunt de 85 milers d'euros.
En l'expedient núm. 8, segons consta en el Reglament del servei de teleassitència domiciliaria,
són els serveis socials del Consell els que determinen quines persones tenen dret o no a rebre
la prestació, i l'adjudicatari no té cap control sobre la demanda. La seva actuació es limita a
controlar els costos de la prestació del servei, com ocorre en qualsevol altre contracte de
serveis amb l'Administració que s'executa a risc i ventura del contractista. Per tant, no hi ha una
transferència del risc de negoci i, en conseqüència, aquest contracte no s'hauria d'haver
tramitat com un contracte de gestió de serveis públics, sinó com un contracte de serveis. Els
efectes de tramitar aquest contracte com de serveis serien els següents:


Respecte a la regulació harmonitzada, en tractar-se d'un contracte de la categoria 25
de serveis socials, seria un contracte no subjecte a regulació harmonitzada.



Respecte al termini d'execució, les previsions d'aquest contracte no superen els
terminis que serien aplicables a un contracte de serveis.
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Respecte al recurs especial en matèria de contractació, el Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals accepta els recursos si considera que el contracte és
en realitat un contracte de serveis, com així ha estat, en aquest cas.

Per tant, el fet de tramitar el contracte com de gestió dels serveis públics en comptes de
tramitar-lo com un contracte de serveis no ha suposat la vulneració dels principis que regeixen
la contractació pública.
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 els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
Quant al procediment d’adjudicació, s'ha de destacar que els expedients 1, 2 i 8 es tramiten per
procediment obert amb múltiples criteris, mentre que l'expedient núm. 7 es tramita per
procediment obert amb un únic criteri. La resta d'expedients corresponen a pròrrogues de
contractes o pròrrogues de termini d'execució de contractes d'obra.
Cal esmentar que, en la informació retuda a l'SCIB sobre l'activitat contractual realitzada en
2015, els expedients de pròrroga i les modificacions formalitzats durant l'exercici fiscalitzat no
consten com a tals, sinó com a tramitats pel procediment corresponent al contracte inicial.
L'expedient núm. 5 es tracta, al mateix temps, com un expedient de modificació i de pròrroga
del contracte. Aquests dos actes no es poden superposar, atès que la pròrroga s'ha de fer en
els mateixos termes que el contracte original i, per tant, no es pot fer una modificació
simultàniament.
En tots els expedients consta la resolució motivada per l’òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
En els expedients núm. 1, 2 i 8, l'informe del servei promotor del contracte indica els criteris
que s'utilitzaran per a l'adjudicació, però no justifica els motius de la seva elecció ni de les
ponderacions aplicades.
En l'expedient núm. 1, la fórmula utilitzada per avaluar el criteri preu no permet distribuir la
totalitat de la puntuació que se li atorga, de manera que, si un licitador ofereix el preu de
licitació, obtindrà una puntuació mínima de 60*(1-baixa màxima). Per tant, el rang de puntuació
possible és inferior als 60 punts. De fet, la variabilitat de puntuació entre l'oferta presentada
més bona i la que ho és menys és tan sols de 2,59 punts, sobre un total de punts possibles de
60. En aquestes circumstàncies, el pes del criteri avaluable mitjançant fórmula és inferior al pes
dels criteris no avaluables mitjançant fórmula.
En els expedients núm. 2 i 8, la fórmula utilitzada per avaluar el criteri preu no permet distribuir
la totalitat de la puntuació que se li atorga. La fórmula utilitzada és la següent «Punts = punts
totals * oferta mínima/oferta que es valora», per la qual cosa el rang de puntuació oscil·larà,
com a màxim, entre la puntuació màxima i la que resulti d'aplicar el percentatge de baixa
màxima. En aquestes condicions, els punts distribuïts per criteris avaluables mitjançant
fórmules poden esdevenir menys que la puntuació distribuïda pels criteris no avaluables
mitjançant fórmula.
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En l'expedient núm. 2, la informació que figura en el PCAP, en relació amb les eventuals
modificacions previstes en el contracte, no compleix els requisits que estableix l'article 106 del
TRLCSP. El PCAP es limita a indicar que el contracte es pot modificar fins a un 10 % arran de
l'augment o la disminució dels edificis o les dependències per netejar, però no detalla les
condicions de forma clara, precisa i inequívoca en què se'n pot fer us, ni defineix amb total
concreció la referència a les circumstàncies verificables de forma objectiva, i amb el detall
suficient, per permetre als licitadors la valoració a l'hora de formular l'oferta.
En l'expedient núm. 7, el PCAP estableix un termini de garantia de 6 mesos. L'article 235 del
TRLCSP estableix que aquest termini no pot ser inferior a 1 any, tret de casos especials. En
l'expedient no consta justificat el motiu de l'aplicació d'aquest termini de garantia, que, a més,
difereix del que figura en l'informe de supervisió, que és de 18 mesos.
En l'expedient núm. 8, en la concreció de les condicions de solvència, es preveu el compromís
d'adscriure determinats mitjans personals i materials a l'execució del contracte. Entre els
mitjans materials, figura el compromís de disposar, durant tota la vigència del contracte, d'una
central de teleassistència ubicada a les Illes Balears i d'una oficina de suport independent, a
l'illa de Menorca, que pertanyi a l'empresa prestadora del servei, que no pot ser
subcontractada. Atès que l'objecte del contracte és la teleassistència telefònica i que no hi ha
cap previsió d'atenció personal en el domicili de la persona usuària, aquest requisit d'ubicació
de la central de teleassistència i de l'oficina de suport pot suposar una limitació a l'aplicació dels
principis de concurrència, igualtat i no-discriminació que regeixen la contractació pública.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
En l'expedient núm. 5, no consta el preu per hora de l'import de la pròrroga, a diferència del
que figurava en el contracte inicial. Sols consta la despesa màxima pel curs.
En els expedients núm. 1 i 3 no consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient.
En l'expedient núm. 7, malgrat que una part del contracte ha de ser finançada per l'Ajuntament
de Ferreries, no consta la justificació que disposa del crèdit adequat i suficient.
En l'expedient núm. 8, el PCAP estableix un import màxim, en cas de pròrroga, per dos anys,
superior en 21,6 milers d'euros a l'import màxim del contracte primitiu. Aquest increment no és
possible, atès que, en no preveure la revisió de preus, sols podria venir motivat per previsió de
més activitat, la qual cosa suposaria una modificació implícita del contracte en la mateixa
pròrroga.
5. Publicitat dels contractes
En tots els expedients s’han publicat la licitació i la formalització del contracte en el DOUE,
BOE o BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant del Consell.
En els expedients núm. 1, 2, 4 i 8 s'ha superat el termini de 15 dies per a la comunicació al
Registre Públic de Contractes.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptives.
En tots els expedients han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
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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
admetre'ls i es valoren els criteris d’acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de
Contractació fa la proposta de classificació de les ofertes a l’òrgan de contractació. No obstant
això, en l'expedient núm. 7 l'acta de la Mesa de Contractació d'obertura de la documentació
administrativa no està signada.
En tots els expedients consta la resolució d’adjudicació dels contractes dictada per l’òrgan
competent, si bé en els expedients núm. 1, 2 i 8 l'acord d'adjudicació del Consell Executiu ha
superat el termini de 2 mesos des de l'obertura de les proposicions.
7. Formalització del contracte
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. Així mateix, hi consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En l'expedient núm. 8, malgrat que s'ha tramitat com un contracte de gestió de serveis públics,
un dels licitadors no adjudicataris va interposar un recurs especial en matèria de contractació
contra l'acte d'adjudicació del contracte, que el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals va admetre a tràmit. Atès que el Consell va considerar aquest contracte no
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització del contracte es va
fer dins el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als licitadors. En
conseqüència, en el moment de la interposició del recurs el contracte ja estava formalitzat.
Finalment, el Tribunal va desestimar el recurs.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació. El pagament s'ha efectuat en el termini previst en la
normativa sobre morositat, excepte pel que fa l'expedient núm. 1, en el qual el pagament de les
factures corresponents als mesos de desembre de 2016 i gener de 2017 ha excedit aquest
termini.
En l'expedient núm. 5, el contracte vigent s'hauria de resoldre, atès que, des de la seva
signatura inicial, s'han produït modificacions superiors al 10 % del valor del contracte, cosa que
suposa una modificació substancial. Malgrat que el contracte es regeix pel TRLCAP, les seves
modificacions s'han de subjectar als principis continguts en el TRLCSP, que incorpora al dret
espanyol la jurisprudència europea contractual administrativa. A més, el contracte revesteix la
forma de gestió de servei públic, quan no hi ha una transferència del risc de negoci, per la qual
cosa s'hauria d'haver tramitat com un contracte de serveis.
En l'expedient núm. 7, el termini d'execució previst en el PCAP és de 4 mesos, mentre que en
l'informe de supervisió s'establia un termini de 6 mesos. L'execució real ha superat en 7 mesos
i mig el termini previst sense que s'hagi autoritzat cap pròrroga del termini d'execució. A més,
s'han produït alteracions respecte del projecte inicial, per a les quals no s'ha tramitat la
modificació corresponent del projecte i del contracte, i que han quedat recollides en el certificat
final.
En l'expedient núm. 6 consten certificats d'obra de data posterior a la prevista de finalització de
la pròrroga del termini d'execució, sense que consti que s'hagi tramitat cap altra pròrroga.
En l'expedient núm. 3 no consta l'acta de recepció ni la devolució de la garantia i en l'expedient
núm. 7 no consta la conformitat a les obres realitzades de l'Ajuntament de Ferreries, que havia
de finançar una part del contracte.
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En l'expedient núm. 7 no consta la liquidació del contracte.
b. Contractes menors

Tal com s'ha exposat en l'apartat 3.A. d'aquest Informe, el Consell Insular de Menorca no ha
tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors adjudicats durant l'exercici 2015, però sí una
relació dels documents comptables en fase AD dels capítol 2 i 6 dels pressuposts de despeses
que, segons el mateix Consell, podrien assimilar-se a contractes menors formalitzats de
l'Administració general; així com una relació depurada de documents comptables ADO
corresponents als mateixos capítols pressupostaris.
A efectes d'aquesta fiscalització i atès el format de la informació tramesa, l'SCIB considera
«contractes menors retuts» les 67 operacions, per un import de 776 milers d'euros, IVA inclòs,
(641 milers d’euros, sense IVA), que consten en la relació de documents comptables AD
esmentada.
Tenint en compte les consideracions anteriors, els contractes menors adjudicats el 2015, atès
l'import (sense IVA) i el nombre de contractes per adjudicatari, es poden classificar de la
manera següent:
CIME ADMINISTRACIÓ GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS PER TRAMS (EN EUROS)
Nombre de contractes
Total imports
% contractes
Fins a 6.000
35
110.014,61
52,2%
Més de 6.000 fins a 18.000
27
362.233,35
40,3%
Més de 18.000 fins a 50.000
5
168.950,83
7,5%
TOTAL
67
641.198,80
100,0%

% Import
17,2%
56,5%
26,4%
100,0%

CIME ADMINISTRACIÓ GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS PER ADJUDICATARI (EN EUROS)
Contractes per adjudicatari
Nombre d'adjudicataris
% Contractes
Import (en euros)
1
34
70,8%
386.937,13
2
10
20,8%
116.244,26
3
3
6,3%
120.017,40
4
1
2,1%
18.000,00
TOTAL
48
100,0%
641.198,80

% Import
60,4%
18,1%
18,7%
2,8%
100,0%

Import

S'han seleccionat deu contractes menors (o, si escau, factures) per fiscalitzar: set, pel criteri
quantitatiu d'import més gran d'adjudicació, i tres, a l'atzar. Els deu contractes sumen un import
conjunt de 210 milers d'euros, sense IVA, i representen el 32,6 % de l’import total dels
documents comptables AD retuts. Són els següents:
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIME 2015. CONTRACTES MENORS/FACTURES REVISATS (EN EUROS)
Objecte del contracte
Import AD/ADO Import sense IVA
Encàrrec servei estudi i assessorament accions per millorar qualitat aigua
21.780,00
18.000,00
Menorca
Serveis consultoria jurídica CAD-OFIM corresponent a 2015
20.691,00
15.675,00
Encàrrec de serveis per a la realització del campament d'estiu 2015 per a 180
17.682,00
14.613,22
al·lots/es de 8 a 12 anys a Biniparratx
Actuacions sobre estabilitat talussos compresos al projecte obres variant Ferreries
46.665,17
38.506,34
Reforma de la casa 1 de sa Granja.
49.069,00
40.552,89
Contracte assessorament tècnic l'elaboració proposta convocatòria Smart Islands
14.278,00
11.800,00
Novembre 2015, servei de manteniment de les intal·lacions dels edificis del CIM
8.810,13
7.281,10
Servei neteja platges a Menorca període comprès entre el 07/10/15 i el 18/10/15
19.635,00
17.850,00
Febrer 2015 - Serveis de Teleassistència - REJC nķm.2015-003 CE 23/03/2015
23.520,10
22.615,48
9Ť.
Substitució d'equips (4 estacions base) de la xarxa Wimax Menorca Accessible
27.791,11
22.967,86
TOTAL
249.921,51
209.861,89
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16/03/15
28/07/15
17/06/15
24/03/15
13/11/15
30/12/15
30/12/15
01/04/15
30/12/15
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A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
El Consell Insular, a l'empara de la base 16a d'execució del pressupost de 2015 en matèria de
gestió financera, no formalitza les resolucions de reconeixement de les obligacions ni
d'autorització dels pagaments quan són actes administratius reservats a òrgans unipersonals, i
estableix, com a suport suficient, la signatura dels documents comptables, la qual cosa no és
conforme al que s’estableix en l'article 55 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a l'article 165 del
TRLRHL.
En tots els contractes menors, excepte en el núm. 4, no consta documentació respecte a la
conformitat, i a la seva data, de la recepció de la prestació objecte dels contractes menors i de
les factures que formen la mostra seleccionada.
El contracte menor núm. 1 no consta en el Perfil de contractant del CIME de contractes menors
d’import superior a 3.000 euros corresponents a l'exercici 2015.
En els contractes menors núm. 9 i 10 els contractes s'han adjudicat sense seguir el
procediment de contractació legalment establert i, també en ambdós casos, s'han tramitat com
a reconeixement extrajudicial de crèdit. Amb el contracte núm. 9 s'intenta evitar la interrupció
en la prestació del servei de teleassistència a les persones dependents mentre es tramita un
nou expedient de contractació i s'adjudica el nou contracte. La factura seleccionada és una de
les quatre que s'han emès amb aquest objecte durant el 2015. El reconeixement extrajudicial
d'un crèdit no en suposa la validació o l'esmena, ja que l'acte continua essent nul de ple dret, ni
implica deixar sense efecte les possibles responsabilitats que hi pugui haver.
Les factures dels contractes menors núm. 4, 7 i 8, i una factura de l'expedient núm. 5 no s'han
pagat en el termini fixat en l’article 216.4 del TRLCSP.
En el contracte menor núm. 2 no consta la formalització prèvia de l’encàrrec, tal com disposa la
BEP 16a-14. Així mateix, en els expedients núm. 3, 4 i 8 no consta que s'hagi expedit, de forma
simultània a l'encàrrec, el document comptable corresponent (BEP 16a-14.)
En el contracte menor núm. 2, la data del registre d’entrada de la factura pels serveis prestats
el mes de febrer és anterior a la data d’emissió de la factura.
En els contractes menors núm. 2, 3, 6, 7, 8 i 9, l'objecte del contracte correspon a prestacions
per satisfer necessitats de caràcter recurrent. A més, en els expedients núm. 2, 7, 8 i 9 el
contracte és recurrent amb el mateix proveïdor (art. 23 i 86 del TRLCSP).

D.2. CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA
a. Expedients analitzats

L’import total de formalització dels 3 contractes que figuren en les relacions trameses a l'SCIB
és de 72.736 milers d’euros (cap contracte en el 2014).
S'ha revisat un expedient de contractació, per un import de 72.323 milers d’euros, que
representa el 99,4 % de l'import total formalitzat.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
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CRU 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS ( en milers d'euros)
Import
Import
%
Objecte del contracte
IVA
form. IVA
Tipus
baixa
exclòs
exclòs
Contracte per a la gestió del servei públic de tractament i eliminació
1
de residus a l'àrea de gestió de residus de Milà

74.561

72.323

3,0%

Gestió
serveis
públics

Tram. Proced.

Incidències

Obert
amb
1, 2, 3, 4,
Ordin.
múltiples 5 i 6
criteris

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

CRU 2015. 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
7
En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8
En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització d'aquest contracte mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent efectua de manera correcta l'aprovació de cadascuna de les
fases del procediment de contractació.
El contracte anterior al que es fiscalitza en aquest Informe va finalitzar el 24 d'octubre de 2010 i
la Junta de Govern del Consorci va instar el concessionari a continuar la prestació del servei
fins que l'assumís el nou adjudicatari. Aquesta situació s'ha perllongat fins a l'1 de desembre de
2015, data d'inici de les activitats per part del nou contractista, cosa que ha donat lloc a una
relació jurídica que no té empara ni en el contracte inicial ni en la normativa de contractació.
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 l'expedient consta l'informe relatiu a la
conveniència d’efectuar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu
objecte.
En l'objecte del contracte figura l'obligació d'elaborar determinats projectes, corresponents a les
obres de condicionament i millora de les instal·lacions que ha d'executar el contractista, així
com actuacions als abocadors. Pel que fa al Projecte per implementar les millores tècniques
disponibles per tal d'optimitzar el funcionament i millorar el rendiment de les instal·lacions
existents a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, està en fase de supervisió, quan segons el
PCAP hauria de finalitzar al llarg del 2017, amb una durada prevista de 18 mesos.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L'expedient examinat ha estat objecte de tramitació ordinària i procediment obert amb múltiples
criteris.
En l'expedient consta la resolució motivada per l’òrgan de contractació, que aprova la despesa i
disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
L'informe del servei promotor del contracte indica els criteris que s'utilitzaran per a l'adjudicació,
però no justifica els motius de la seva elecció ni de les ponderacions aplicades.
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Els criteris avaluables mitjançant judicis de valor representen el 50 % de la puntuació. La
distribució d'aquesta puntuació atorga un 80 % dels 50 punts als projectes d'inversió que s'han
d'executar (i que representen el 22,9 % del total de despeses inherents al contracte), davant el
20 % dels 50 punts, per a l'explotació del servei (que representa el 77,1 % de les despeses). A
més, la distribució de la puntuació entre les diferents inversions que es preveu executar tampoc
guarda una correlació directa amb l'import de les dites inversions.
La fórmula utilitzada per valorar l'oferta econòmica no permet distribuir la totalitat de la
puntuació que té assignada. Si un licitador ofereix el preu de licitació, obtindrà una puntuació
mínima segons la relació «proposta més econòmica/proposta per valorar». Per tant, el rang de
puntuació possible és inferior als punts que estableixen els plecs. En aquestes circumstàncies,
el pes del criteri preu és inferior al que figura en els plecs. De fet, amb les ofertes presentades,
un licitador que hagués presentat una oferta igual al preu de licitació obtindria 45 punts. Per
tant, el marge de punts que es distribueix amb aquesta fórmula és de només 5 punts davant
dels 50 de la proposta tècnica.
4. Preu dels contractes
L'expedient disposa d'un estudi econòmic i financer per determinar el valor estimat de la
concessió. No obstant, les hipòtesis utilitzades per estimar l'evolució del volum de residus que
s'han de tractar són genèriques i no consten suficientment justificats ni els imports ni els
coeficients d'increment aplicats.
5. Publicitat dels contractes
S’ha publicat la licitació i la formalització del contracte en el BOIB i en el Perfil de contractant
del Consorci, tot i que la publicació de l'anunci de la formalització del contracte ha excedit el
termini de 48 dies des de la data de formalització i s'ha superat el termini de 15 dies per a la
comunicació al Registre Públic de Contractes.
6. Selecció dels contractistes
Consta el certificat de proposicions rebudes.
S'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i tècnica o professional, i es
verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
L'expedient disposa de 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 es valoren els criteris
d’acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de Contractació fa la proposta de classificació de
les ofertes a l’òrgan de contractació.
Consta en l'expedient la resolució d’adjudicació del contracte dictada per l’òrgan competent, si
bé ha superat el termini de 2 mesos des de l'obertura de les proposicions.
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. Així mateix, consta en l'expedient la documentació preceptiva
per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació. El pagament s'ha efectuat en el termini establert en la
normativa sobre morositat.
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E.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l’objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d’aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l’objecte del contracte.
Portar a terme un registre dels contractes menors i tramitar-ne els expedients amb la
documentació pertinent. Vetllar perquè tota la contractació de cada exercici que realitzen
les entitats dependents del Consell consti en unes relacions certificades, a fi que siguin
trameses a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis establerts.

4. CONSELL INSULAR D’EIVISSA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors que ha tramès el Consell Insular d'Eivissa consta un total
de 50 contractes, per un import conjunt de 6.593 milers d’euros, mentre que, en el 2014, se'n
varen formalitzar 57, per un import de 16.738 milers d’euros.
La diferència interanual considerable en l'import contractat s'explica pel fet que, durant el 2014,
es va adjudicar l'obra d'adequació de la carretera C-733, per un import de 9.026 milers d'euros.
Per contra, en 2015, no s'han formalitzat contractes d'aquestes característiques.
L'anàlisi de l'activitat contractual del Consell se circumscriu a l'Administració general, atès que
no consta que les seves entitats dependents hagin formalitzats contractes durant l'exercici
fiscalitzat.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
CIEI 2015. TIPUS CONTRACTUALS (en milers d'euros)
Nombre
Obres
18
Serveis
13
Subministrament
17
Administratius especials
0
Concessió d'obres públiques
0
Gestió de serveis públics
2
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
0
Privats
0
TOTAL
50
Tipus
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Import
3.729
671
2.031
0
0
162
0
0
6.593

% nombre
36%
26%
34%
0%
0%
4%
0%
0%
100%

% import
57%
10%
31%
0%
0%
2%
0%
0%
100%
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CIEI 2015. Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
6.593
Gestió de
Obres
3.729
57%

serveis
públics
162
2%

Subministra
ment
2.031
31%

Serveis
671
10%

L’any 2015, els procediments d’adjudicació són els següents:
CIEI 2015. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Procediment d'adjudicació
Nombre
Import
Obert criteri preu
9
2.683
Restringit criteri preu
0
0
Obert criteris múltiples
6
1.309
Restringit criteris múltiples
0
0
Negociat amb publicitat
1
332
Negociat sense publicitat
11
602
Diàleg competitiu
0
0
Contractació centralitzada
5
74
Modificat
0
0
Pròrroga
18
1.593
TOTAL
50
6.593

CIEI 2015. Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros): 6.593
Pròrroga
Contractació 1.593
centralitzada 24%
74
1%

Obert criteri
preu
2.683
41%

Negociat
sense
publicitat
602
9%
Obert criteris
múltiples
1.309
20%

Negociat amb
publicitat
332
5%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, ha estat la següent:
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% nombre
18%
0%
12%
0%
2%
22%
0%
10%
0%
36%
100%

% import
41%
0%
20%
0%
5%
9%
0%
1%
0%
24%
100%
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Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

CIEI 2015. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Nombre
48
2
0
50

Import
5.372
1.221
0
6.593

% nombre
96%
4%
0%
100%

% import
81%
19%
0%
100%

CIEI 2015. Expedients per tramitació.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
6.593
Urgent
1.221
19%

Ordinària
5.372
81%

Pel que fa als contractes menors, ni l'Administració general del Consell Insular d'Eivissa ni les
seves entitats dependents no han tramès a l'SCIB la relació dels contractes adjudicats durant
l'exercici 2015. Tot i així, s'ha seleccionat una mostra de contractes per revisar a partir de la
relació de documents comptables ADO de l'execució pressupostària del Consell, que no és
substitutiva, en cap cas, del certificat inclusiu de tots els contractes menors adjudicats, que
s'hauria d'haver tramès a l'SCIB.
Per tant, l'SCIB no pot garantir que la dita relació de documents comptables ADO, una vegada
depurada a efectes d'aquesta fiscalització, sigui completa i comprensiva de tots els contractes
menors que ha adjudicat el Consell Insular durant l’exercici 2015.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular d'Eivissa, que comprèn: 11 contractes no menors i 10 de menors de
l'Administració general.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. El Consell no ha tramès a la Sindicatura la relació dels contractes menors adjudicats durant
l'exercici 2015. Tot i així, a efectes d'aquesta fiscalització, s'ha seleccionat una mostra de
contractes per revisar a partir de la relació de documents comptables ADO de l'execució
pressupostària del Consell, que no és substitutiva, en cap cas, del certificat inclusiu de tots els
contractes menors adjudicats que hauria d'haver tramès a l'SCIB.
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Per tant, l'SCIB no pot garantir que la dita relació de documents comptables ADO, una vegada
depurada a efectes d'aquesta fiscalització, sigui completa i comprensiva de tots els contractes
menors que ha adjudicat el Consell Insular durant l’exercici 2015.
2. El Consell Insular d'Eivissa no ha tramès a l'SCIB tota la documentació necessària per a
poder fiscalitzar la mostra de contractes menors seleccionada. En conseqüència, no s'han
pogut dur a terme tots els procediments de fiscalització adients per verificar el compliment de
legalitat en matèria de contractació.
Incidències més significatives
3. En els expedients núm. 1 i 9 no consta l'informe justificatiu que els preus del contracte són
adequats als de mercats (art. 87 i 88 del TRLCSP).
4. En el contracte menor núm. 7 no queda suficientment justificat que la situació d'exclusivitat
tècnica per utilitzar el procediment negociat sense publicitat sigui objectiva, atès que es basa
en la necessitat de no trencar ni modificar l'execució dels serveis que presta l'actual adjudicatari
del contractes i que redunda en benefici dels usuaris del servei.
5. En tots els expedients, excepte el núm. 9, en la majoria de factures s'incompleixen els
terminis de pagament establerts en l’article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver
d'abonar interessos de demora.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-2 i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 3-5 de l'apartat anterior, l'activitat
contractual del Consell Insular d'Eivissa revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat
amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre contractes no menors formalitzats i contractes menors adjudicats per
l'Administració general del Consell Insular d'Eivissa.
ADMINISTRACIÓ GENERAL
a. Expedients examinats

L’import total de formalització dels 50 contractes que figuren en les relacions trameses pel
Consell Insular d'Eivissa a la Sindicatura de Comptes és de 6.593 milers d'euros.
Tal com s'ha exposat en l'apartat I.5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS d'aquest
Informe, per a la selecció de la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han exclòs de la població
total els contractes privats i els encàrrecs de gestió, així com les modificacions i les pròrrogues
dels contractes que varen ser objecte d'anàlisi en l'Informe 132/2017 del seguiment de
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l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera formalitzats en el període 2011-2014 elaborat per l'SCIB.
S'han revisat onze expedients de contractació, per un import conjunt de 4.264 milers d’euros,
que representen el 64,7 % de l'import total formalitzat l'any 2015.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

Núm.

1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

CIEI 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
%
Objecte del contracte
licitació
formalització
Tipus
Tramitació Procediment
baixa
IVA exclòs IVA exclòs
Subministrament de productes de neteja i
Obert amb
productes d'un sol ús per a l'Hospital Residència
Subminis177
143 19,2%
Ordinària
mútliples
Assistida de Cas Serres (núm. referència
trament
criteris
000001/2015-CNT)
Obres de rehabilitació d'un conjunt d’edificacions
Negociat
militars a la bateria de sa Caleta
498
332 33,3% Obres
Ordinària
amb
(núm. referència 000022/2014-CNT)
publicitat
Obert amb
Obres de renovació de l'edifici polivalent de Cas
795
678 14,8% Obres
Ordinària
múltiples
Serres (núm. referència 000032/2014-CNT)
criteris
Obres de condicionament de la travessia de la
Obert
PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús
1.877
1.186 36,8% Obres
Urgent
únic criteri
(núm. referència 000038/2014-CNT)
(preu)
Servei de la direcció d'obres del condicionament
Obert
de la travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà
67
35 47,9% Servei
Urgent
únic criteri
de Jesús (núm. referència 000040/2014-CNT)
(preu)
Obres de reparació de deficiències del ferm en
Obert
diferents punts de la xarxa viària del Consell
433
298 31,2% Obres
Ordinària
únic criteri
d'Eivissa (núm. referència 000003/2015-CNT)
(preu)
Gestió del servei públic de la residència i centre
Gestió de
Negociat
de dia per a persones amb discapacitat greument
120
120
0,0%
servei
Ordinària
sense
afectades amb problemes de conducta
públic
publicitat
(núm. referència 000005/2015-CNT)
Obres d'artèria d’aigua dessalada dipòsit Ibiza
Negociat
Nueva: es Puig d'en Valls, barri de Ca na Negreta
144
121 16,1% Obres
Ordinària
sense
i Can Ramon de Jesús (TM de Santa Eulària des
publicitat
Riu) (núm. referència 000016/2015-CNT)
Subministrament de gasoil A i C a domicili per a
Obert
Subminisdiferents edificis del Consell Insular d'Eivissa
387
269 30,4%
Ordinària
únic criteri
trament
(núm. referència 000027/2015-CNT)
(preu)
Obres de reforç del ferm a la ronda E-30, av. de
Obert
ses Païsses, Sant Antoni de Portmany
473
377 20,2% Obres
Ordinària
únic criteri
(núm. referència 000009/2015-CNT)
(preu)
Pròrroga del subministrament energia elèctrica
per a les dependències del Consell Insular
Subminis705
705
0,0%
Ordinària
Pròrroga
d'Eivissa
trament
(núm. referència 000019/2014-CNT)

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

CIEI 2015. 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
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
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Incidències
3,4,5,6 i 8

3,6,7 i 8
3,6,7 i 8
3,6,7 i 8
3,4,6 i 8
3,6,7 i 8

3,6 i 8

3,4,6,7 i 8

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

3,5,7 i 8

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2015

1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
Cal esmentar, de forma particular, l'expedient núm. 11, corresponent a la pròrroga del contracte
de subministrament d'energia elèctrica per a les dependències del Consell Insular d'Eivissa,
que deriva de l'Acord marc per al subministrament d'energia elèctrica a les dependències de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic,
atès que la seva tramitació ve regulada per una Instrucció de la Secretaria de la Central de
Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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 els contractes, la
finalitat pública per satisfer i la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L'expedient núm. 4 s'ha tramitat de forma urgent, atès l'interès públic de les obres, la necessitat
d'executar-les abans del període estival i la millora de la seguretat vial. No obstant això, el 27
d'abril de 2015, l'òrgan de contractació aprova la suspensió de les obres per un termini de sis
mesos, sobre la base que la previsió del termini d'execució d'una part de les dites obres, des de
la data de l'acta de comprovació del replanteig, inclou el període estival. Atès que el Consell
podia haver previst amb suficient antelació aquest fet, no està degudament justificada la
tramitació per urgència de l'expedient.
Així mateix, l'expedient núm. 5, atès que correspon a l'assistència de la direcció de les obres
objecte del contracte de l'expedient núm. 4, també es tramita de forma urgent. Per les raons
exposades en la incidència anterior, l'SCIB considera que el Consell podia haver tramitat
aquest expedient de forma ordinària.
En l'expedient núm. 7, l'informe que ha de justificar la situació d'exclusivitat tècnica per utilitzar
el procediment negociat sense publicitat, no conclou de forma fefaent que l'adjudicatari és l'únic
que pot dur a terme la prestació, atès que es basa en la necessitat de no trencar ni modificar
l'execució dels serveis que presta l'actual adjudicatari del contracte i que redunda en benefici
dels usuaris.
En el PCAP de l'expedient núm. 2 no consten els criteris d'adjudicació. El caràcter flexible i
l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure criteris d'adjudicació en els
procediments negociats, tal com es dedueix de l'Informe 48/2009, d'1 de febrer de 2010, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 6, 9 i 10 l'òrgan de contractació adjudica el contracte fora dels
terminis establerts en la normativa de contractació (art. 151.3 i 161.2 del TRLCSP). Així mateix,
en les expedients núm. 7 i 8, l'òrgan de contractació adjudica el contracte fora dels terminis
establerts en el PCAP (punts 20.1 i 20.4 del PCAP).
L'expedient núm. 4 s'ha tramitat per urgència. L'article 112.2 apartat b) del TRLCSP disposa
que els terminis establerts per a la licitació, l'adjudicació i la formalització dels contractes
tramitats de forma urgent s'han de reduir a la meitat. A excepció del termini atorgat per a la
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presentació de propostes, en l'expedient s'incompleixen, en general, la resta dels terminis
establerts en la normativa de contractació (art. 151.2, 151.3, 154.2, 156.3 i 161.2 del TRLCSP).
Així mateix, en l'expedient núm. 5, també tramitat per urgència, l'òrgan de contractació adjudica
el contracte fora dels terminis establerts en la normativa de contractació (art. 112.2, 151.3 i
161.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 1 no consta una justificació de la divisió de l'objecte del contracte en lots
(art. 86.3 del TRLCSP).
En els expedients núm. 3, 4 i 5, corresponents a despeses 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).
En l'expedient núm. 3 no consta l'aplicació de l'1 per cent de l'import de la licitació a la
conservació, la protecció i l'enriquiment del patrimoni històric o al foment de la creativitat
artística (art 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears).
En el PCAP de l'expedient núm. 8 no figura la classificació de productes per activitat (CPA)
exigit en la normativa de contractació (art. 67.2.a del RGLCAP).
En els expedients núm. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 no consta la justificació, o bé no es justifiquen
suficientment els criteris d'adjudicació o els aspectes de negociació que es consideren per a
l'adjudicació dels contractes (art. 109.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 11 no consta la comunicació a la Central de Contractació de la CAIB del
pressupost de la pròrroga del contracte derivat i el termini d'execució previst. Aquesta
comunicació s'ha de realitzar abans de prorrogar el contracte derivat, a fi que l'òrgan de
contractació, a més de comptabilitzar la seva reserva de crèdit, pugui verificar l'estat d'execució
de l'Acord marc, tal com exigeix la Instrucció de la Secretaria de la Central de Contractació de
l'Administració de la CAIB.
En el PCAP dels expedients núm. 1, 3, 4, 5, 6 i 10 s'estableix que l'òrgan de contractació ha
d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini de
presentació de la documentació per part del licitador seleccionat per a l'adjudicació. En canvi,
l'article 151.3 del TRLCSP estableix que el termini per a l'adjudicació és dins els cinc dies hàbils
següents a la recepció de la referida documentació.
En tots els expedients consta la resolució motivada de l’òrgan de contractació, per la qual
s'aprova la despesa i es disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 1 i 9 no consta l'informe justificatiu que els preus del contracte són
adequats als de mercat (art. 87 i 88 TRLCSP).
En l'expedient núm. 8 el valor estimat que figura en el PCAP inclou l'import de les
modificacions previstes, tal com s'estableix en l'article 88.1 del TRLCSP. Les modificacions
establertes en el PCAP es refereixen, únicament, a les variacions sobre les unitats d'obra
executada. Cal destacar que els excessos de medició no constitueixen, en sentit estricte, una
modificació del contracte, sinó un supòsit concret d'alteració sorgit durant l'execució del
contracte, que està reconegut en la mateixa normativa de contractació. En conseqüència, i
malgrat siguin freqüents aquestes modificacions, no formen part del contracte inicial, per la qual
cosa no han de tenir-se en compte per a determinar el valor estimat del contracte (Informe
134

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2015

43/08, de 28 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i Informe 04/2015,
de 24 de novembre, de la Junta Regional de Contractació Administrativa de Múrcia).
En l'expedient núm. 5 el PPT no inclou el preu de cadascuna de les unitats en què es
descompon el pressupost (art 68 b) del RGLCAP).
5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 9 no consta la publicitat de l'anunci de la formalització del contracte
en el DOUE (art. 154.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 9 no es compleix el termini per a la publicació de la formalització del
contracte en el BOE (art. 154.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 11 no consta la comunicació de la pròrroga del contracte derivat a la
Secretaria de la Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, tal com s'exigeix en la Instrucció de la dita Secretaria de la Central de
Contractació.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes, quan són preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En l'expedient núm. 7, per acreditar la solvència tècnica o professional dels contractistes, el
PCAP exigeix el conjunt de mitjans genèrics a què fa menció l'article 78 del TRLCSP, sense
especificar, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que correspon complir a cadascun
d'aquests, en funció de l'objecte del contracte, per ser considerats solvents. Així mateix, en
relació amb l'acreditació de la solvència econòmica i financera, en el PCAP no es determina el
nombre d'anys en què s'ha d'assolir el volum de negocis exigit.
En l'expedient núm. 8, per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, el
PCAP relaciona els articles de la normativa de contractació que són aplicables, sense concretar
els mitjans, en funció de l'objecte de contracte, que estableixen els citats articles. Així mateix,
no s'especifiquen, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que correspon complir a
cadascun d'aquests mitjans per ser considerats solvents.
En l'expedient núm. 6 la classificació empresarial aportada per l'adjudicatari és de l'any 2010.
En l'expedient no consta una actualització de la classificació per la Junta Consultiva de
Contractació (art. 70.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 figura un informe tècnic on es documenta que es va sol·licitar per correu
electrònic, a cadascuna de les empreses, una millora de les seves ofertes. Malgrat l'existència
del referit informe tècnic, en l'expedient no hi ha prova d'auditoria de l'enviament dels correus
electrònics a tots els licitadors, i només tres dels sis licitadors varen presentar una millora de la
seva oferta (art. 178.3 del TRLCSP).
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
admetre'ls 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.
La disposició general número 21 del PCAP de l'expedient núm. 5 exigeix l'aportació de l'últim
rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), que s'ha de completar amb una declaració
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responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del dit impost o amb un document
d'estar-ne d'alta, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació de pagament. En
l'expedient només consta el rebut de l'impost corresponent a l'exercici 2011 de l'empresa
adjudicatària i un certificat de la mateixa empresa on s'indica que, des del darrer pagament de
l'anualitat de l'IAE de 2010, l'empresa no s'ha donat de baixa en la matrícula del dit impost.
En tots els expedients consta la resolució d’adjudicació dels contractes que ha dictat l’òrgan
competent.
En els expedients núm. 1, 3, 4, 5, 6, 9 i 10, tant en el PCAP com en l'anunci de licitació del
contracte es limita la presentació d'ofertes a les 13:00 hores del dia de venciment del termini,
quan el termini, en dies naturals, que estableix el TRLCSP inclou l'últim dia complet fins a les
24:00 hores.
7. Formalització del contracte
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. Així mateix, consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En l'expedient núm. 6 no es compleix el termini per a la formalització del contracte establert en
la normativa de contractació (art. 156.3 del TRLCSP).
En els expedientes núm. 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 10 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. 11, la durada del contracte derivat inicial correspon a vuit mesos de
vigència, fins al 26 d'abril de 2015. El creditor del servei adjudicat constitueix una garantia
definitiva a favor del Consell Insular d'Eivissa pel 5 % de l'import (IVA exclòs) del contracte. La
pròrroga del contracte derivat que s'ha fiscalitzat és de dotze mesos de duració, fins al 26
d'abril de 2016. En l'expedient no consta l'actualització de l'import de la garantia que resulta de
la diferència entre el període del contracte derivat inicial i la seva pròrroga, i que correspon a
quatre mesos.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 1 no consta que les factures amb els números D014127/21, D014272/27 i
D014041/17 es trobin degudament autoritzades. A més, el Consell Insular d'Eivissa no ha
facilitat a l'SCIB la factura número D013774, per un import de 3.256,67 euros.
En l'expedient núm. 2, de la mostra seleccionada de factures per revisar, la factura núm.
1-/3623, de 30 d'abril de 2017, corresponent a l'acolliment residencial especialitzat i a l'atenció
socioeducativa d'un menor per un import de 3.789,30 euros, es troba fora de l'objecte del
contracte.
En tots els expedients revisats, a excepció de l'expedient núm. 9, s'incompleixen els terminis
de pagament establerts en l’article 216.4 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 10 no consta la devolució de la fiança una vegada signada l'acta de
recepció i complert el termini de garantia. Així mateix, tampoc no hi consta un informe sobre
l'estat de les obres, realitzat pel director de les dites obres, dins els quinze dies previs anteriors
al compliment del termini de garantia (art. 235.3 del TRLCSP).
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b. Contractes menors

Tal com s'ha indicat en l'apartat 4.A d'aquest Informe, l'Administració general del Consell
Insular d'Eivissa no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors adjudicats durant
l'exercici 2015.
A partir de la relació de documents comptables ADO de l'execució pressupostària del Consell, i
una vegada depurada per tipus de despesa i per import, el total d'operacions que podrien ésser
indicatives d'un contracte menor s'estima en 441, per un import de 2.668 milers d'euros, sense
IVA. El nombre de creditors que estan lligats a aquestes operacions és de 275.
A efectes d'aquesta fiscalització, s'ha seleccionat una mostra de deu contractes menors (o
factures) per revisar, terme en funció de l'import més elevat de la facturació per adjudicatari. Els
deu contractes o factures, així considerats, sumen un import de 281 milers d'euros, sense IVA, i
representen el 10,5 % de l'import total adjudicat. Són els següents:
CIEI 2015. CONTRACTES MENORS/FACTURES SELECCIONATS (EN EUROS)
Import
Núm. ordre Objecte del contracte
Import ADO sense IVA Data operació
1
Reforma i instal·lacions pisos Benestar Social
60.374,33 49.896,14
30/12/2015
PRESUP 5000251.0.4: ELÈCTRIC:PUNTOS ELECT: PUNTO LUZ INTERIOR: PUNTO LUZ
2
EXT: TOMA ENCHUFE 10/16A: TOMA ENCHUFE 25A: INTERR:CONMUTADOR: TOMA
44.803,61 37.027,78
30/12/2015
PARA TV: ZUMBADOR: LÍNEA 3X1.5MM2 D25MM INTERIOR: LÍNEA 3X2
ROTONTA CR 733 EJEC ROTONDA CTRA C-733 PK 3+720 (EXP AP-15/2015): Fra Registro
3
30.184,94 24.946,23
30/12/2015
Entrada Unidad Registro FACE - 326/2015
INSTAL·LACIÓ OF TURISME BOTAFOC. IL·LUMINACIÓ INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES,
4
ZONA VITRINES, ZONA LLOCS TREBALL, EXTRACCIÓ I DADES; TANCAMENT,
28.790,72 23.793,98
23/12/2015
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENTS EN ALUMINI DE 5000 x 5000 x 27
5
PINTURA I REHABILITACIÖ DE VIGUES DE FUSTA i ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
59.507,80 49.180,00
30/12/2015
HORES OFICIAL 1: HORES OFICIAL 2: HORES PEÓ: VALV.ESF.H H 1 1/2 MÀNEC.
ALLARGADA: ENLLAÇ MIXTE ROSCA MASCLE 50 1.1/2":TE LATON H H H (130)1: MACHON
6
41.013,17 33.895,18
18/12/2015
DOBLE 1": VALV.H H PALANCA 3" TAJO 2000: ENLLAÇ RECTE GENEBRE R.M 90 3:
RACOR RECT
7
Factura 30 - Minuts conversació cita prèvia telefònica
4.821,46
3.984,68
18/08/2015
CERTIFICACIÓ 16 SERVEI MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL XARXA
8
30.996,12 25.616,63
18/06/2015
CARRETERES CIE (2013-2015)
9
DESENVOLUPAMENT WEB IBIZA FILM COMMISSION
17.903,28 14.796,10
29/06/2015
10
ESPECTACLE PIROTÈCNIC DIA 08/08/15 AMB MOTIU DE LES FESTES DE LA TERRA 2015
21.659,00 17.900,00
17/08/2015
TOTAL
340.054,43 281.036,72

S'ha sol·licitat al Consell Insular d'Eivissa el suport documental necessari per a poder fiscalitzar
les dites operacions, atès que no està disponible en l'aplicació comptable a la qual l'SCIB té
accés remot. D'altra banda, de la informació comptable a la qual té accés la Sindicatura no es
pot inferir si les operacions que han estat seleccionades corresponen o no a una contractació
menor, per la qual cosa l'SCIB ha requerit a la Intervenció General del Consell Insular, de forma
reiterada, la informació i la documentació que ha considerat necessària, sense que s'hagi
obtingut una resposta satisfactòria. En conseqüència, no s'ha pogut dur a terme la fiscalització
de la mostra seleccionada.

E.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
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Portar a terme un registre dels contractes menors i tramitar-ne els expedients amb la
documentació pertinent. Vetllar perquè tota la contractació de cada exercici que realitzen
les entitats dependents del Consell consti en unes relacions certificades, a fi que siguin
trameses a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis establerts.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Actualitzar el PCAP general a la normativa actual de contractació a fi de complir el que
disposa l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.
Habilitar els mecanismes per donar compliment a l'article 174.3 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, relatiu a la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs.
Planificar adequadament el procés d’elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació, en especial, els terminis per a
l'adjudicació dels contractes.
Incloure en els expedients de forma clara la justificació del criteris que s'han de tenir en
consideració per a adjudicar els contractes.

5. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTES GENERALS

Durant l'exercici 2015, i d'acord amb la informació transmesa a l'SCIB, s'han formalitzat vuit
contractes no menors, per un import conjunt de 1.221 milers d’euros, mentre que, en el 2014,
se'n varen formalitzar 12, per un import de 1.597 milers d’euros.
L'anàlisi de l'activitat contractual del Consell Insular de Formentera se circumscriu a
l'Administració general, atès que no consta que les seves entitats dependents hagin formalitzat
contractes durant l'exercici fiscalitzat.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
CIFO 2015. TIPUS CONTRACTUALS (en milers d'euros)
Tipus
Nombre
Import
Obres
1
197
Serveis
1
7
Subministrament
4
399
Administratius especials
0
0
Concessió d'obres públiques
0
0
Gestió de serveis públics
2
618
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
0
0
Privats
0
0
TOTAL
8
1.221
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% nombre
13%
13%
50%
0%
0%
25%
0%
0%
100%

% import
16%
1%
33%
0%
0%
51%
0%
0%
100%
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CIFO 2015. Expedients per objecte.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros): 1.221
Gestió de
serveis
públics
618
51%

Obres
197
16%

Serveis
7
0%
Subministrament
399
33%

L’any 2015, els procediments d’adjudicació són els següents:
CIFO 2015. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Procediment d'adjudicació
Nombre
Import
Obert criteri preu
0
0
Restringit criteri preu
0
0
Obert criteris múltiples
6
994
Restringit criteris múltiples
0
0
Negociat amb publicitat
0
0
Negociat sense publicitat
2
227
Diàleg competitiu
0
0
Contractació centralitzada
0
0
Modificat
0
0
Pròrroga
0
0
TOTAL
8
1.221

CIFO 2015. Expedients per procediment.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
1.221
Negociat
sense
publicitat
227
19%

Obert criteris
múltiples
994
81%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, ha estat la següent:
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% nombre
0%
0%
75%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
100%

% import
0%
0%
81%
0%
0%
19%
0%
0%
0%
0%
100%
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Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

CIFO 2015. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Nombre
6
2
0
8

Import
909
312
0
1.221

% nombre
75%
25%
0%
100%

% import
74%
26%
0%
100%

CIFO 2015. Expedients per tramitació.
Import adjudicat el 2015 (milers
d'euros): 1.221
Urgent
26%

Ordinària
74%

Pel que fa als contractes menors, ni l'Administració general del Consell Insular de Formentera
ni la seva entitat dependent no han tramès a l'SCIB la relació dels contractes adjudicats durant
l'exercici 2015. Sí que s'ha tramès una relació de les obligacions reconegudes dels capítols 2 i
6 de l'execució pressupostària, d'import superior a 3.000 euros, amb IVA, i que segons el
Consell serien assimilables a contractes menors.
La dita relació no és substitutiva, en cap cas, de la certificació inclusiva de tots els contractes
menors adjudicats que hauria d'haver tramès a l'SCIB. A més, no es pot garantir que sigui
completa i comprensiva de tots els contractes menors adjudicats pel Consell Insular durant
l’exercici 2015.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Formentera, que comprèn: 4 contractes no menors i 10 de menors de
l'Administració general.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. La relació de les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 de l'execució pressupostària,
d'import superior a 3.000 euros, amb IVA, i que segons el Consell serien assimilables a
contractes menors, no és substitutiva, en cap cas, de la certificació inclusiva de tots els
contractes menors adjudicats que hauria d'haver tramès a l'SCIB. A més, no es pot garantir que
sigui completa i comprensiva de tots els contractes menors adjudicats pel Consell Insular
durant l’exercici 2015. D'altra banda, de la revisió efectuada es constata que algunes de les
operacions que consten en la dita relació no es corresponen amb contractes menors.
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Incidències més significatives
2. L'expedient núm. 1 es tramita mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un únic
criteri per a la seva negociació: el preu. El 16 d'octubre de 2015, l'interventor del Consell emet
un informe d'objecció de legalitat en relació amb l'obra de substitució i millora del paviment del
camp de futbol. L'objecció es fonamenta en el fet que la contractació d'aquestes despeses no
s'ajusta al procediment exigit en la normativa de contractació, atès que la despesa total del
projecte és de 486 milers d'euros. El procediment ordinari hauria d’haver estat el concurs obert
(art. 138 del TRLCSP).
3. En l'apartat «F Solvència. Habilitació» del PCAP de l'expedient núm. 2 s'exigeix el
compromís de dedicar o d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials
necessaris per executar-lo. Així mateix, s'atribueix el caràcter d'obligació essencial als efectes
prevists en l'article 223 f) del TRLCSP. En l'expedient no consta el dit compromís per part de
l'adjudicatari ni figura en el contingut del contracte (art. 64.2 del TRLCSP).
4. En els expedients núm. 2 i 4 no consta la justificació que el preu sigui adequat al de mercat
(art. 87 i 88 del TRLCSP).
5. En tots els contractes menors, excepte el núm. 5, s'ha constatat que s'han dut a terme
contractacions per un objecte similar amb el mateix proveïdor, que s'han realitzat altres
operacions vinculades amb el contracte menor o bé que la prestació 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.
6. En la majoria de contractes 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.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-6 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular d'Eivissa revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre contractes no menors formalitzats i contractes menors adjudicats per
l'Administració general del Consell Insular de Formentera.
ADMINISTRACIÓ GENERAL
a. Expedients examinats

L’import total de formalització dels 8 contractes que figuren en les relacions trameses pel
Consell Insular de Formentera a la Sindicatura de Comptes és de 1.221 milers d'euros.
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Tal com s'ha exposat en l'apartat I.5. METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS d'aquest
Informe, per a la selecció de la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han exclòs de la població
total els contractes privats, els encàrrecs de gestió, així com les modificacions i les pròrrogues
dels contractes que varen ser objecte d'anàlisi en l'Informe 132/2017 del seguiment de
l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera formalitzats en el període 2011-2014, elaborat per l'SCIB.
S'han revisat quatre expedients de contractació, per un import conjunt de 914 milers d’euros,
que representen el 74,9 % de l'import total formalitzat l'any 2015.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
CIFO 2015. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS. (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
%
Núm.
Objecte del contracte
licitació
formalització
Tipus
Tramitació Procediment
baixa
IVA exclòs IVA exclòs
Substitució i millora del paviment del camp
Negociat
1
municipal de futbol de Sant Francesc- Formentera
199
197
1,0% Obres
Urgent
sense
(núm. referència C01/2015)
publicitat
Adquisició d'una trituradora de restes vegetals per
donar una solució als problemes de gestió i
Obert amb
Subminis2
tractament de les restes de poda i jardineria
120
115
4,3%
Urgent
criteris
trament
generats a l'illa de Formentera
múltiples
(núm. referència C09/2015)
Explotació per tercers dels serveis de temporada
Gestió
al litoral del TM de Formentera, període 20133
572(*)
serveis
Ordinària
Pròrroga
2020, estiu 2015
públics
(núm. referència C03/2013)
Contractació del subministrament d'una bomba de
Negociat
calor per a les dependències de Benestar Social i
Subminis4
37
30 23,3%
Ordinària
sense
Policia Local
trament
publicitat
(núm. referència C03/2015)
(*) Contracte generador d'ingressos

Incidències
3,5,7 i 8

3,4,5,6 i 8

3,4,5 i 8

3,4,5,6 i 8

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

CIFO 2015. 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
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
L'objecte del contracte és l'explotació dels elements temporals a les platges del terme municipal
de Formentera per al període 2013-2020. Es va adjudicar l’any 2013 i estava dividit en 63 lots.
En l'exercici 2015, aquest contracte ha estat prorrogat, per un total de 42 dels 63 lots, que
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ascendeixen a la quantitat de 572 milers d'euros. En aquest Informe s'analitza una mostra de 5
lots prorrogats (lots núm. 3, 11, 23, 39 i 62), per l'import de 100 milers d’euros.
En relació amb aquest expedient, cal destacar l'existència de nou processos judicials derivats
de recursos contenciosos administratius interposats contra l'Acord del Ple del Consell Insular
de Formentera de 14 de juny de 2013, pel qual s'adjudicava l'explotació, mitjançant la
distribució en lots, dels elements temporals a les platges del terme municipal de Formentera
per al període 2013-2020. En tots els processos, la part recurrent pretén la declaració de
nul·litat del concurs amb relació al lot impugnat, amb els mateixos motius, arguments i
fonaments de dret (bàsicament, la manca de motivació i l'error en la puntuació dels criteris que
depenen de judicis de valors o millores mediambientals).
En un principi, el pronòstic era favorable a les pretensions del Consell, atès que en assumptes
precedents, substancialment iguals, s'havia resolt al seu favor. No obstant això, el 2017 i en
tres processos s'ha resolt que cal dictar una nova resolució més motivada. És a dir, no s'acorda
la nul·litat d’aquests tres procediments ni que es tornin a fer, sinó que se n'ordena la retroacció
al moment de les valoracions, perquè es justifiquin els criteris aplicats i la seva forma de
valoració. El 22 de setembre de 2017 i el 22 de gener de 2018, la Comissió de Govern del
Consell ordena la retroacció de dos dels tres expedients al moment de les valoracions.
Així mateix, en 2015 s'obre un nou procediment judicial per la interposició d'un recurs per part
d'un adjudicatari contra l'acord de resolució d'un altre lot adjudicat. El Consell havia acordat
resoldre el contracte per incompliment de les obligacions essencials per part de l'adjudicatari.
En la informació retuda a l'SCIB, l'expedient de pròrroga núm. 3 consta com a tramitat pel
procediment corresponent al contracte inicial.
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, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat de forma urgent, atès l'interès que les obres de substitució i de
millora del paviment del camp de futbol s'executin abans de l'inici de la temporada esportiva de
l'any 2015-2016. L'SCIB considera que no està justificada la tramitació per urgència de
l'expedient, perquè el Consell ho podia haver previst amb suficient antelació. Cal destacar que
la data d'inici de l'expedient és de 12 de març de 2015 i l'aprovació de l'expedient és de 24
d'abril de 2015.
En l'expedient núm. 1 l'òrgan de contractació és la Comissió de Govern per delegació de
competència, segons la Resolució de Presidència de 30 de novembre de 2012 (BOIB núm. 13,
de 28 de gener de 2012). El president de la corporació inicia l'expedient, adjudica el contracte i
aprova l'estudi de seguretat i salut del projecte d'obra, i aquestes tasques són competència de
la Comissió de Govern per delegació. En l'expedient no consta que la delegació s'hagi revocat
o avocat. El mateix succeeix en els expedients núm. 2 i 4: el president de la corporació inicia
l'expedient quan aquest és una competència de la Comissió de Govern.
L'expedient núm. 1 es tramita mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic
criteri per a la seva negociació, el preu. El 16 d'octubre de 2015, l'interventor del Consell va
emetre un informe d'objecció de legalitat en relació amb l'obra de substitució i millora del
paviment del camp de futbol. L'objecció es fonamenta en el fet que la contractació d'aquestes
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despeses no s'ajusta al procediment exigit en la normativa de contractació, atès que la despesa
total del projecte és de 486 milers d'euros. A més, 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).
En l'expedient núm. 1 el contracte s'ha classificat d'obra. No obstant això, tal com recull el
projecte de substitució i millora del paviment del camp de futbol, el contracte inclou prestacions
pròpies del contracte de subministrament i del contracte d'obra. Es tracta, per tant, d'un
contracte mixt. D'acord amb l'article 12 del TRLCSP, per a la seva classificació i per a la
determinació del règim jurídic aplicable per a l'adjudicació, s'ha de tenir en compte el caràcter
de la prestació més important des del punt de vista econòmic. Per això, és necessari que en els
Plecs s'especifiqui l'import o el preu que correspon a cada una de les prestacions integrades en
el contracte mixt, com s'encarrega de recordar l'article 2.1 RGLAP. El Plec de l'expedient núm.
1 es limita a calcular el valor estimat del contracte, sense especificar l'import que correspon a
les diferents prestacions. En conseqüència, no s'ha pogut determinar si la classificació del
contracte correspon a un subministrament o una obra.
En l'expedient núm. 1 no consta la data d'entrada de la documentació exigida al licitador
seleccionat per l'adjudicació establerta en el punt 18 del PCAP. Així mateix, no consta en
l'expedient la prova d'auditoria relativa a l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.
En l’expedient núm. 4 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 núm. 4 no consta l'acreditació d'estar al corrent l'adjudicatari en el compliment
de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell
Insular de Formentera, tal com s'exigeix en la disposició general núm. 18 del PCAP.
En l'expedient núm. 3 no consta per a tres lots prorrogats (lots núm. 11, 39 i 62) dels cinc
seleccionats per a la revisió la sol·licitud formal del concessionari en què manifesta la voluntat
de continuar l'explotació la propera temporada, tal com s'exigeix en el PCAP.
En l'expedient núm. 3 no consta per al lot prorrogat número 1 fiscalitzat l'acreditació del
licitador d'estar al corrent en l'impost sobre activitats econòmiques.
En l'expedient núm. 4 l'òrgan de contractació adjudica el contracte fora dels terminis establerts
en la disposició general número 19 del PCAP.
En tots els expedients consta la resolució motivada de l’òrgan de contractació, per la qual
s'aprova la despesa i es disposa l’obertura del procediment d’adjudicació.
4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 2 i 4 no consta la justificació que el preu sigui adequat al de mercat
(art. 87 i 88 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3 no consta el càlcul de l'actualització dels imports, per a cada un dels lots
prorrogats en l'exercici 2015, del contracte d'explotació dels serveis de temporada a les platges
del terme municipal de Formentera, que es va adjudicar en 2013 (art. 90.3 del TRLCSP).
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5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 1 no consta l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant (punt 16.6
del PCAP). Així mateix, no consta la publicació de la composició de la Mesa de Contractació en
el dit perfil (art. 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig) i la remissió del contracte al
Registre de Contractes s'ha realitzat fora termini (article 30 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consta la notificació de l'adjudicació del contracte als dos licitadors
exclosos i a l'adjudicatari (art. 151.4 del TRLCSP), ni la comunicació de la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes.
En l'expedient núm. 3 tampoc consta la comunicació al Registre Públic de Contractes de la
formalització de les pròrrogues per a cada uns del lots (art. 30 i 333 del TRLCSP i art. 31 del
RD 817/2009). Tampoc consta, per a cada uns dels lots prorrogats, la publicació de
l'adjudicació de la pròrroga en el perfil de contractant, en el BOIB i en el taulell d'anuncis del
Consell Insular de Formentera, tal com s'ordena en la mateixa resolució de concessió de
pròrroga.
En l’expedient núm. 4 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), la publicació de la formalització del contracte en el perfil de contractant (art. 154.1 del
TRLCSP), ni tampoc la publicació de l'adjudicació (disposició general número 19.2 del PCAP).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En l'expedient núm. 1 no consta l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant (punt 16.6
del PCAP). Així mateix, no consta la publicació de la composició de la Mesa de Contractació en
el dit perfil (art. 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
En el PCAP dels expedients núm. 2 i 4, per acreditar la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica o professional del contractista, s'exigeix el conjunt de mitjans a què fan
menció els articles 75 i 77 del TRLCSP. No obstant això, no s'especifiquen, en cap cas, les
condicions mínimes o els llindar que correspon complir a cadascun d'aquests, en funció de
l'objecte del contracte, per ser considerats solvents.
En l'apartat «F Solvència. Habilitació» del PCAP de l'expedient núm. 2 s'exigeix el compromís
de dedicar o d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials necessaris
per a dur-lo a terme. Així mateix, s'atribueix el caràcter d'obligació essencial, als efectes
prevists en l'article 223 f) del TRLCSP. En l'expedient no consta el dit compromís per part de
l'adjudicatari ni figura en el contingut del contracte (art. 64.2 del TRLCSP).
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
admetre'ls 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 tots els expedients consta la resolució d’adjudicació dels contractes dictada per l’òrgan
competent.
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7. Formalització del contracte
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. Així mateix, consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En l'expedient núm. 1, el contracte subscrit amb el creditor no inclou la data de la seva
formalització.
En tots els lots prorrogats de l'expedient núm. 3 no consta la notificació a Demarcació de
Costes, a Capitania Marítima i al Parc Natural de Ses Salines de la resolució del requeriment
de la formalització del contracte als licitadors tal i com s'indica en la mateixa resolució.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta la devolució de la fiança una vegada complert el
termini de garantia. Així mateix, en l'expedient núm. 1 no consta l'informe de la liquidació final
de l'obra (art. 235.1 del TRLCSP), i en els expedients núm. 2 i 4 no consta l'acta formal de
recepció del material subministrat.
En tots els lots prorrogats de l'expedient núm. 3 no consta la factura corresponent al cànon
relatiu a l'explotació d'instal·lacions de temporada a platges del terme municipal de Formentera
tal com s'estableix en el Reglament 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les
obligacions de facturació.
En tots els expedients, excepte el núm. 3, s'incompleixen els terminis de pagament establerts
en l’article 216.4 TRLCSP.
b. Contractes menors

Tal com s'ha indicat en l'apartat 5.A d'aquest Informe, l'Administració general del Consell
Insular de Formentera no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes no menors adjudicats
durant l'exercici 2015.
A partir de la relació de les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 de l'execució
pressupostària, d'import superior a 3.000 euros, amb IVA, el total d'operacions que, segons el
Consell, serien assimilables a contractes menors s'estima en 438, per un import de 4.166 milers
d'euros (aproximadament 3.443 milers d'euros, sense IVA). El nombre de creditors que estan
lligats a aquestes operacions és de 200.
El Consell Insular de Formentera fa algunes observacions en relació amb la informació retuda.
Concretament, indica que 69 factures, per un import de 581 milers d’euros, són REC i que 22,
per un import de 540 milers d'euros, tenen objeccions de la Intervenció.
Tenint en compte les consideracions anteriors, els contractes menors adjudicats el 2015, atès
l'import (sense IVA) i el nombre de contractes per adjudicatari, es poden classificar de la
manera següent:
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CIFO 2015. CONTRACTES MENORS PER TRAMS (EN EUROS)
Nombre de contractes
Total imports
% contractes
% Import
Fins a 6.000
266
943.935,80
60,7%
27,4%
De 6.001 fins a 18.000
142
1.364.011,65
32,4%
39,6%
De 18.001 fins a 50.000
28
870.498,84
6,4%
25,3%
Més de 100.000
2
264.401,79
0,5%
7,7%
TOTAL
438
3.442.848,08
100,00%
100,00%
NOTA: En el quadre anterior, s'inclouen dues operacions d'import superior a 100 milers d'euros: un REC, per un import de 160 milers d’euros, i una
objecció, per un total de 104 milers d’euros.
Import

Contractes per adjudicatari
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
TOTAL

CIFO 2015. CONTRACTES MENORS PER ADJUDICATARI (en euros)
Nombre adjudicataris
% Contractes
Import (en euros)
123
61,5%
785.958,25
36
18,0%
558.505,35
11
5,5%
184.306,18
10
5,0%
293.344,01
6
3,0%
199.818,04
1
0,5%
87.879,56
3
1,5%
147.425,75
3
1,5%
287.956,17
1
0,5%
84.676,89
2
1,0%
399.793,72
1
0,5%
44.628,10
1
0,5%
50.570,08
1
0,5%
254.105,21
1
0,5%
63.880,79
200
100,0%
3.442.848,10

% Import
22,8%
16,2%
5,4%
8,5%
5,8%
2,6%
4,3%
8,4%
2,5%
11,6%
1,3%
1,5%
7,4%
1,9%
100,0%

A efectes d'aquesta fiscalització, s'ha seleccionat una mostra de deu contractes menors (o
factures) per revisar, terme en funció de l'import més gran de la facturació per adjudicatari i a
les observacions de la Intervenció del Consell sobre la informació retuda. Els deu contractes o
factures, així considerats, sumen un import de 235 milers d'euros, sense IVA, i representen el
6,8 % de l'import total adjudicat. Són els següents:
CIFO GENERAL 2015. CONTRACTES MENORS REVISATS (EN EUROS)
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objecte del contracte
Asfaltatge carrers Sant Ferran -INFRAEST-.
Organització PASSAREL·LA FORMENTERA 2015
Treballs soterrament estesa telefonia -INFRAEST-.
Senyalització horitzontal xarxa viària -INFRAEST-.
Asfaltatge antirelliscament rotondes
Lloguer equips de so -FESTES SANT JAUME 2015-.
TAULETES TÀCTILS -CODI EMERGÈNCIES GPS EDIFICACIONS-.
Treballs neteja ABOCADOR -MEDI AMBIENT-.
Subministrament i instal·lació dues pistes de pàdel
Certificació obra: Actuacions en pistes de pàdel
TOTAL

Import
43.906,18
14.690,19
29.015,80
21.012,70
53.105,99
20.418,75
14.396,10
8.712,00
39.608,82
39.612,11
284.478,64

Import
sense IVA
36.286,10
12.140,65
23.980,00
17.365,87
43.889,25
16.875,00
11.897,60
7.200,00
32.734,56
32.737,28
235.106,31

Data operació
22/09/2015
22/10/2015
31/12/2015
01/07/2015
10/11/2015
24/09/2015
11/12/2015
19/03/2015
19/05/2015
22/12/2015

A partir de l'anàlisi efectuada de la mostra de contractes menors (o factures) seleccionada,
s'han posat de manifest les incidències següents:
La base 52.2 d’execució del pressupost de 2015 estableix que, amb caràcter previ a la revisió
per part dels òrgans gestors i dels serveis de la Intervenció, les factures tramitades com a
«contractes menors» han de ser remeses, en una relació, a la Comissió de Govern Local o a la
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Presidència perquè n'aprovi l’adient ADO. En els contractes menors núm. 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 10 no
consta que s’hagi dut a terme el tràmit indicat.
La convalidació del reconeixement de la factura de l’expedient núm. 9 ha estat resolta per la
Presidència del Consell amb posterioritat a la data comptable i de pagament de la despesa a la
qual fa referència.
En el contracte menor núm. 8, el pagament de la factura és anterior a la seva aprovació per
part de la Intervenció i del conseller d’Hisenda.
En els contractes d’obra núm. 1, 3, 5, 9 i 10 no s’ha pogut constatar l’existència del pressupost
d’obra conformat pel tècnic corresponent, del projecte, ni l’informe de supervisió quan el treball
afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra, o del pronunciament exprés del
facultatiu competent sobre la no-necessitat d’aquests informes (art. 111.2 del TRLCSP).
En tots els contractes, excepte el núm. 5, les factures corresponen a prestacions per satisfer
necessitats de caràcter recurrent. S'ha constatat que, en aquests casos, s’han realitzat
contractacions d’objecte similar amb el mateix proveïdor o bé s’han dut a terme altres
operacions vinculades amb el contracte menor analitzat (arts. 23 i 86 del TRLCSP).
En tots els contractes, excepte els núm. 7, 8 i 9, s'incompleixen els terminis de pagament
establerts en l’article 216.4 del TRLCSP.
La relació de contractes menors tramesa pel Consell inclou despeses, per un total de 926
milers d'euros (sense IVA), que han donat lloc a reconeixements extrajudicials de crèdit i
objeccions de la Intervenció. El reconeixement extrajudicial d'un crèdit no en suposa la
validació o l'esmena, atès que l'acte continua essent nul de ple dret, ni implica deixar sense
efecte les possibles responsabilitats que hi pugui haver.

E.

RECOMANACIONS

Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l’objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d’aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l’objecte del contracte.
Portar a terme un registre dels contractes menors i tramitar-ne els expedients amb la
documentació pertinent. Vetllar perquè tota la contractació de cada exercici que realitzen
les entitats dependents del Consell consti en unes relacions certificades, a fi que siguin
trameses a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis establerts.
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IV. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la Presidència dels respectius consells insulars i
a les persones que ocupaven aquest càrrec durant el període fiscalitzat perquè hi poguessin
formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que considerassin adients
(art. 30 del Reglament de la Sindicatura). El 13 de juliol de 2018 es varen presentar les
al·legacions del Consell Insular de Mallorca i el 20 de juliol de 2018, les del Consell Insular de
Formentera, que figuren com a annex a aquest Informe. Els consells insulars de Menorca i
d'Eivissa no han formulat al·legacions.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat aquest ni s'ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els fets
i les valoracions de l'Informe, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent a les abans
esmentades, aquesta raó es fa constar en una nota a peu de pàgina dins l'Informe.
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