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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
AAVV Associacions de veïns
Aj. Ajuntament
Art. Article
AEAT Agencia Estatal d'Administració Tributària
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
CIF Codi d'identificació fiscal
CMSS Centre municipal de serveis socials
DL Decret llei
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
EFM Empresa Funerària Municipal, SA
EMAYA Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA
EMT Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA
IGAE Intervenció General de l'Administració de l'Estat
IME Institut Municipal de l'Esport
IMI Institut Municipal d'Innovació
IMOV Institut Municipal d'Obres Viàries
IMTUR Institut Municipal de Turisme
IVA Impost sobre el valor afegit
IVTM Impost sobre vehicles de tracció mecànica
LBRL Llei de bases de règim local
LCSP Llei de contractes del sector públic
LGS Llei general de subvencions
LGT Llei general tributària
LRHL Llei reguladora de les hisendes locals
LSCIB Llei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
núm. Número
O Document comptable de reconeixement de l'obligació
OGRCS Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
ONG Organització no governamental
P Document comptable d'ordenació del pagament
PCAP Plec de clàusules administratives particulars
PCTP Plec de clàusules tècniques particulars
PM Patronat municipal
PMEI Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants
PPT Plecs de prescripcions tècniques
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RC Document comptable de reserva de crèdit
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
RDLEG Reial decret legislatiu
RGC Reglament general de contractes
RGS Reglament general de subvencions
RRHH Recursos humans
SA Societat anònima
SOIB Servei d'Ocupació de les Illes Balears
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
SMAP Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA
SARHA Subjecte a regulació harmonitzada
TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
Els articles 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i 1 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, estableixen que aquest és l'òrgan al qual
correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector
públic de les Illes Balears. Els articles 2.2.b i 7.d de l'esmentada Llei estableixen que la funció
fiscalitzadora també inclou la fiscalització de les subvencions i els contractes dels diferents
subjectes que hi estan sotmesos.
L'article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització s'ha d'exposar
mitjançant informes o memòries, que s'han d'elevar al Parlament i publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental.
La iniciativa de la fiscalització de les subvencions, dels contractes i dels convenis de
l'Ajuntament de Palma de l'exercici 2014 correspon a la mateixa Sindicatura de Comptes,
segons el que estableixen els articles 10 i 16 de la LSCIB.
L'esmentada fiscalització s'ha inclòs en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per als anys
2016 i 2017, aprovats el 17 de desembre de 2015, amb la modificació de l’11 de març de 2016,
i el 20 de desembre de 2016, respectivament.
Amb aquesta finalitat i d'acord amb les competències reconegudes en la Llei 4/2004, l'SCIB
emet aquest Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament de
Palma corresponents a l'exercici 2014, d'acord amb les Directrius tècniques que per a aquest
Informe va aprovar el Consell de l'SCIB l'11 de març de 2016.
Aquesta és una fiscalització de caràcter específic, d'acord amb l'establert en l'article 27.3 del
Reglament de règim interior d'aquesta Sindicatura, del compliment de la legalitat de les
subvencions, dels contractes i dels convenis inclosos en el compte general de l'any 2014 de
l'Ajuntament de Palma.
Les unitats monetàries de les xifres de l'Informe (excepte en els casos en què s'especifica el
contrari) s'expressen en milers d'euros. En aquest sentit, s'ha treballat, internament, amb les
xifres originals amb euros i cèntims d'euro, i s'ha emprat per presentar-les l'esmentada unitat de
milers d'euros, amb el format de visualització de zero decimals, tot conservant la totalitat de les
xifres. La coherència interna és absoluta, tot i que, si només es consideren les xifres que
figuren en l'Informe, apareixen, en alguns casos, diferències degudes al format de visualització
de les dades.
Auditors de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals de l'SCIB han duit a terme el
treball de camp entre els mesos de maig de 2016 i abril de 2017.
Finalment, cal agrair al personal de l'Ajuntament de Palma la col·laboració prestada per a la
realització d'aquest Informe.
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2. MARC LEGAL APLICABLE
El marc normatiu específic que regula l'activitat subvencional i contractual de l'Ajuntament de
Palma l'exercici 2014, el constitueixen bàsicament les disposicions següents:


Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de
novembre de 2003)



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 (BOE núm. 176, de 25 de juliol
de 2006)



Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011)



Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre de
2001)



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 (BOE núm. 118, de 15 de maig de
2009)



Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de
l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (BOE núm. 261, de 31 d'octubre de
2007)



Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre de 2006)



Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992)



Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB
núm. 186 Ext., de 27 de desembre de 2006)



Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca (BOIB núm. 186
Ext., de 27 de desembre de 2006)



Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les
corporacions locals (BOE núm. 196, de 15 de juliol de 1955)



Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada
definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament de dia 28 de juliol de 2005 (BOIB núm.
140, de 22 de setembre). Modificació de l'article 18 de l'Ordenança per acord del Ple de
l'Ajuntament de dia 22 de desembre de 2009 (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2010)
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3. OBJECTIUS
L'objectiu d'aquesta fiscalització és el següent:


Determinar si les subvencions, els contractes i els convenis revisats s'ajusten a la
normativa reguladora i especialment als principis rectors de la concessió de
subvencions i de la contractació del sector públic (publicitat, lliure concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació) i de l'execució de la despesa
pública.

4. ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS
A.

ÀMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I ABAST

L'àmbit subjectiu que abasta aquest Informe és l'Ajuntament de Palma i les seves entitats
dependents, les quals s'inclouen en el Compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2014 i són
les següents:
- Ajuntament de Palma (Administració general)
- Organismes autònoms de l'Ajuntament:
o Institut Municipal d'Innovació
o Institut Municipal d'Obres Viàries
o Institut Municipal de Desenvolupament Local (PalmaActiva)
o Institut Municipal de l'Esport
o Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
o Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
o Patronat Municipal de l'Habitatge
- Societats mercantils que pertanyen al 100 % a l'Ajuntament:
o Empresa Funerària Municipal, SA
o Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA
o Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA
o Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA
L'àmbit objectiu d'aquest Informe són les subvencions, els contractes i els convenis de
l'Ajuntament de Palma, els organismes autònoms i les societats mercantils que pertanyen
íntegrament a l’Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2014.
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B.

ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS

Abast del treball
S'ha duit a terme una fiscalització de caràcter específic, d'acord amb l'establert en l'art. 23.7 del
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, l'abast de la qual
ha estat l'anàlisi d'una mostra de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'any 2014
de l'Ajuntament de Palma i les entitats incloses en els comptes generals d'aquests exercicis,
específicament, pel que fa al compliment de les disposicions legals i reglamentàries a què
estaven sotmeses aquestes entitats fiscalitzades per tramitar i concedir subvencions i per licitar
i adjudicar contractes.
La fiscalització de les subvencions s’ha dut a terme en funció de la tipologia i dels procediments
de concessió, sobre una mostra d'expedients seleccionada de les relacions de subvencions
que han certificat les entitats de l'àmbit subjectiu de l'Informe. Així, la revisió abasta les fases
del procediment de preparació, concessió, justificació i pagament, i s'ha efectuat exclusivament
mitjançant l'anàlisi de la documentació justificant que constava en els expedients que han
aportat les entitats fiscalitzades en el moment de realització del treball de camp.
La fiscalització dels contractes s’ha dut a terme en funció de la tipologia i dels procediments
d’adjudicació, sobre una mostra d'expedients seleccionada de les relacions de contractes que
han certificat les entitats de l'àmbit subjectiu de l'Informe. Així, la revisió abasta les fases de
preparació, adjudicació i perfecció, i també, si escau, d’execució, modificació i extinció dels
contractes, i s'ha efectuat exclusivament mitjançant l'anàlisi de la documentació justificant que
constava en els expedients que han aportat les entitats fiscalitzades en el moment de
realització del treball de camp. L'abast de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura arriba a
verificar la submissió efectiva als principis de legalitat, eficiència, eficàcia i economia, per la
qual cosa, atès que, amb posterioritat a aquesta fiscalització, s'ha comunicat a la Sindicatura
que almenys un contracte dels fiscalitzats està sotmès a investigació judicial, altres qüestions
que es puguin derivar d'aquesta investigació excedeixen l'abast fiscalitzador de la Sindicatura.
Limitacions de l'abast
No s'han produït, durant la fiscalització, limitacions de l'abast que afectin l'opinió de l'apartat II.
Conclusions.

5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar al batle i a la persona que va ocupar aquest
càrrec durant part de l'exercici fiscalitzat, perquè hi poguessin formular les al·legacions i
presentar els documents i els justificants que considerassin adients, de conformitat amb el que
disposa l’article 30 del Reglament de règim interior de l’SCIB.
Dia 18 de maig de 2018, l'Ajuntament de Palma va presentar al·legacions, que consten com a
annex d'aquest Informe.
Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s’ha suprimit o modificat el text de l'Informe
quan la Sindicatura n'ha acceptat el contingut. Quan no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès
opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que aquestes o són explicacions que confirmen
els fets i les valoracions exposats, o no s'han justificat de forma adequada els criteris o les
afirmacions mantingudes en l'al·legació, o es tracta de supòsits en què es manifesta la voluntat
d'esmenar la deficiència en el futur.
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II. CONCLUSIONS
1. CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
A.

CONCLUSIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE
SUBVENCIONS

Excepcions de compliment de la legalitat en matèria de subvencions
Com a resultat de la fiscalització efectuada, amb l'abast indicat en l'apartat I.3.B. Abast del
treball i limitacions, les excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de
subvencions que s'han detectat mentre es feia la fiscalització, el detall de les quals s'inclou en
l'apartat III. Resultats de la fiscalització d'aquest Informe (el núm. d'expedient de les
subvencions en règim de concurrència correspon al que figura en els quadres de les pàgines
19 i 20, i el núm. d'expedient de les subvencions de concessió directa correspon al que figura
en el quadre de la pàgina 33 d'aquest Informe), són les següents:
1. L'Ajuntament de Palma no ha aprovat un Pla Estratègic de Subvencions que, amb caràcter
previ a qualsevol proposta, inclogui totes les subvencions, directes i amb règim de concurrència
competitiva, que es proposa establir, en què, com a eina bàsica de racionalització de la
despesa pública i en compliment de les directrius de política pressupostària, és preceptiu
concretar les determinacions previstes en el RGS per fer efectius, així, els principis d'eficàcia i
eficiència preceptius en la gestió de la despesa pública subvencional (art. 8 de la LGS i art. 1012 del RGS).1
2. El Ple de l'Ajuntament de Palma no ha aprovat una ordenança reguladora de les bases
específiques que haurien de regir la concessió de cada modalitat de subvenció en els termes i
amb el contingut mínim exigit en la LGS. L'Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions, aprovada el 28 de juliol de 2005, no té aquest contingut mínim, la qual cosa
determina la manca de regulació d'aspectes que són essencials per a fer possible l'efectivitat
dels principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació, bàsics en la
tramitació dels procediments de concessió de subvencions (art. 17.3 de la LGS).
3. L'Ajuntament de Palma no ha aprovat cap pla d'actuació en els termes exigits en el RGS ni
s'ha constatat l'aplicació de cap sistema que permeti afirmar que hi ha un control efectiu que els
beneficiaris duen a terme les activitats subvencionades (art. 85 del RGS).
4. En cap dels expedients analitzats de les línies de subvenció amb convocatòria pública s'ha
seguit la tramitació exigida en la LGS, en el RGS i en l'OGRCS esmentada. Respecte d'això,
són de remarcar: l'absència d'un autèntic procediment de concurrència competitiva, en el qual
la concessió de les subvencions es faci mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris objectius de
valoració prèviament fixats en les bases reguladores de manera que s'adjudiquin les ajudes, en
el crèdit disponible, a les sol·licituds que obtinguin una valoració més alta en aplicació d'aquells
criteris objectius; l'acceptació i la tramitació de sol·licituds amb deficiències essencials; la
manca del tràmit d'audiència de totes les persones interessades en el procediment de
convocatòria, essencial en qualsevol procediment administratiu; la falta d'aprovació expressa
1

En fase d’al·legacions l’Ajuntament de Palma manifesta que la Junta de govern, de 20 de novembre de 2013, va aprovar el Pla estratègic de
subvencions de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat 2013-2015.
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dels projectes i dels pressuposts; l'acceptació de la reformulació dels projectes i dels
pressuposts presentats, i la inexistència d'una resolució de la convocatòria en els termes i amb
el contingut exigit en la normativa reguladora (art. 25 i 27.3 de la LGS i art. 62 del RGS).
(Expedients de subvencions en règim de concurrència núm. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3,
B4, B5, C1, C2, C3, C4 ,C5, D1, D2, D3, D4 i D5).
5. Les convocatòries de dues línies de subvenció analitzades afavoreixen una valoració
subjectiva dels projectes, sense que es pugui afirmar l'aplicació del principi més bàsic que fixa
la LGS. La manca d'objectivitat i l'arbitrarietat en la valoració, en la determinació de la quantia i
en la concessió de les ajudes són reiterades en els expedients analitzats (art. 8.3 de la LGS)
(expedients de subvencions en règim de concurrència de les línies B i D).2
6. Els projectes presentats en quatre dels cinc expedients analitzats d'una línia de subvenció i
en un dels expedients de concessió directa analitzats tenen per objecte prestar serveis de
competència municipal, amb la qual cosa s'ha concedit una subvenció en lloc de seguir el
procediment previst en el TRLCSP per licitar i adjudicar serveis públics (art. 2.1 de la LGS).
(Expedients de subvencions en règim de concurrència núm. A1, A2, A3 i A4; expedient de
subvencions de concessió directa núm. 4).
7. En sis dels set expedients de concessió directa analitzats no consta acreditada la causa o la
raó que dificulta la concurrència i que justifica seguir el procediment de concessió directa, que
és excepcional, amb la qual cosa s'ha prescindit del procediment legalment previst (art. 22.2.c
de la LGS). (Expedients de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7).
8. En un dels set expedients de concessió directa analitzats s’ha concedit la subvenció a
l’entitat que té cedides, mitjançant un contracte d’arrendament adjudicat per Mercapalma, SA.,
les instal·lacions de l’escorxador ubicades a la unitat alimentària d’aquesta empresa municipal.
La licitació del servei d’escorxador l’hauria d’haver realitzada l’Ajuntament de Palma, atès que
el servei de gestió i explotació de l’escorxador és de competència municipal, a través de les
formes previstes en el TRLCSP (art. 85 de la LBRL i art. 275 del TRLCSP). (Expedient de
subvencions de concessió directa núm. 4).
9. En un dels set expedients de concessió directa analitzats el procediment no s'ha iniciat en la
forma exigida en el RGS (art. 65-67 del RGS, en relació amb els art. 68 i següents de la Llei
30/1992), o bé, encara que consti la sol·licitud de l'entitat interessada, no figura en l'expedient
que hagi presentat cap projecte ni memòria explicativa del projecte o projectes, amb
especificació detallada de les activitats que ha de desenvolupar i per als quals es concedeix la
subvenció, amb el pressupost corresponent degudament desglossat i amb tota la informació
imprescindible, tant a l'hora de concedir la subvenció com a l'hora d'exercir el control preceptiu
de l'execució de l'activitat subvencionada, del compliment de la finalitat de la subvenció i de
l'aplicació dels fons públics percebuts amb aquesta finalitat (art. 32 de la LGS) (expedient de
subvenció de concessió directa núm. 3).3
10. Tres expedients de concessió directa analitzats contenen una simple resolució i un informe
tècnic que determinen una actualització de les condicions d'una ajuda concedida sobre el preu
del lloguer d'un habitatge que paguen tres persones físiques, que es varen concedir els anys
2005, 2010 i 2012 sense cap tipus de publicitat i concurrència; per tant, s'incompleix el
procediment general per concedir subvencions que estableix la LGS i el RGS (art. 22 de la LGS
i art. 55 i següents del RGS). (Expedients de subvencions de concessió directa núm. 5, 6 i 7).
2

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

3

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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11. En dues línies de subvenció analitzades ni en cap dels set expedients de concessió directa
analitzats no s'autoritza i ni s'aprova la despesa en els termes prevists en el TRLRHL i en la Llei
general pressupostària (art. 34 de la LGS). (Expedients de subvencions en règim de
concurrència de les línies C, i D; i expedients de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3,
4, 5, 6 i 7).
12. En quatre dels set expedients de concessió directa analitzats la resolució de concessió o el
conveni no ha establert les condicions i els compromisos aplicables ni té el contingut mínim
exigit (art. 65-67 del RGS, en relació amb els art. 68 i següents de la Llei 30/1992). (Expedients
de subvencions de concessió directa núm. 3, 5, 6 i 7).
13. En dos dels set expedients de concessió directa analitzats no s'ha dictat la resolució de la
concessió de la subvenció per la qual s'identifica el projecte amb especificació de les activitats
per al desenvolupament de les quals es concedeix la subvenció, la quantia a la qual ascendeix
el pressupost d'execució, que ha de ser aprovat per l'òrgan concedent, així com les condicions
d'execució per al compliment de la finalitat de la subvenció (art. 9.4 i 28.1 de la LGS i 65.3. del
RGS). (Expedients de subvencions de concessió directa núm. 1 i 2).
14. En dos expedients de concessió directa analitzats no s'ha fixat el termini que l'entitat
beneficiària té per executar el projecte o l'activitat subvencionada, la qual cosa determina la
impossibilitat d'exercir l'activitat de control pel que fa al compliment de l'obligació de justificació
en forma i termini (art. 28 de la LGS). (Expedients de subvencions de concessió directa núm. 1
i 2).
15. En quatre dels cinc expedients d'una línia de subvenció analitzada s'incorre en la prohibició
establerta en l'art. 22.3 de la LGS, atès que l'import total concedit en concepte de subvenció al
mateix beneficiari és superior al límit màxim de la quantia per concedir per sol·licitant
determinada en la convocatòria (art. 22.3 de la LGS). (Expedients de subvencions en règim de
concurrència núm. D1, D3, D4 i D5).
16. En una línia de subvenció analitzada i en sis dels set expedients de concessió directa
analitzats es constata la manca de control de la concurrència de l'ajuda amb altres
subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, fet que determina la impossibilitat
de comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada en els termes establerts en
la LGS (art. 19.3 de la LGS). (Expedients de subvencions en règim de concurrència de la línia
B i expedients de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7).
17. En tres línies de subvenció analitzades hi ha vuit beneficiaris dels quinze analitzats que han
incomplert l'obligació de justificar l'execució del projecte o activitat subvencionada en la forma
establerta en la normativa reguladora o altres obligacions establertes en la convocatòria, i/o bé
en la documentació justificativa presentada es troben desviacions en relació amb el pressupost
inicialment presentat, així com la inclusió de despeses que no compleixen el requisit exigit en la
LGS per poder ser considerades cost elegible i subvencionable (art. 31 de la LGS), sense que
aquests incompliments hagin tingut cap tipus de repercussió pel que fa a la modificació de la
resolució de concessió ni el pagament de l'import concedit i sense que s'hagi exigit, en el seu
cas, cap reintegrament (art. 30.8 i 34.3 de la LGS). Aquest incompliment de l'obligació de
justificar sense cap tipus de repercussió pel que fa al pagament dels fons públics també s'ha
constatat en sis dels set expedients de concessió directa analitzats, de forma que no consta
correctament ni suficientment acreditat que s'hagi destinat el 100 % de l'import satisfet a la
consecució de la finalitat de la subvenció (art. 30.8 i 34.3 de la LGS) (expedients de
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subvencions en règim de concurrència núm. A1, A4, A5, B3, D1, D2, D3, i D4 i expedients de
subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7).4
18. En cap dels expedients de subvenció analitzats no consta cap tipus de fiscalització prèvia
per part de la Intervenció de cap dels actes de contingut econòmic (art. 9.4 de la LGS, en
relació amb l'art. 214 del TRLRHL). (Expedients de subvencions en règim de concurrència núm.
A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4 ,C5, D1, D2, D3, D4 i D5 i expedients
de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).
19. En cap dels expedients de subvenció analitzats no s'ha incorporat el certificat de
compliment, amb el contingut que exigeix el RGS, a fi de posar de manifest tant la justificació
correcta de la subvenció com la inexistència de resolucions declaratives de la procedència de
reintegrament i de lliuraments de retenció de pagament de quantitats pendents d'abonar a
l'entitat beneficiària (art. 88.3 del RGS). (Expedients de subvencions en règim de concurrència
núm. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4 ,C5, D1, D2, D3, D4 i D5 i
expedients de subvencions de concessió directa núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).
20. En els cinc expedients d'una línia de subvenció analitzada i en un expedient de concessió
directa analitzat es fa l'entrega del béns o el pagament mitjançant bestreta, sense que aquesta
possibilitat estigui prevista en la normativa reguladora de la subvenció, en la resolució o en el
conveni instrumental en el cas de les subvencions directes (art. 34.3 de la LGS i 20 de
l'OGRCS). (Expedients de subvencions en règim de concurrència núm. D1, D2, D3, D4 i D5 i
expedient de subvenció de concessió directa núm. 2).
21. En un expedient de concessió directa analitzat consta la realització material del pagament
sense que consti que l'entitat beneficiària hagi acreditat en cap moment l'execució del
programa subvencionat ni la destinació dels fons públics percebuts i en altres tres expedients
de concessió directa analitzats, l'objecte dels quals fou reduir el preu de la renda que han de
satisfer els beneficiaris, no consta acreditat el compliment de la finalitat de l'ajuda (art. 30.8,
34.3 i 37 de la LGS). (Expedient de subvenció de concessió directa núm. 1).
22. En els quinze expedients analitzats de tres línies de subvenció, en tres dels cinc expedients
analitzats de l'altra línia i en sis dels set expedients de concessió directa analitzats es paga
l'import de la subvenció sense que consti que l'entitat beneficiària es troba al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social (art. 22 del RGS i 7 de
l'OGRCS). (Expedients de subvencions en règim de concurrència núm. A1, A2, A3, A4, A5, B2,
B3, B5, C1, C2, C3, C4 ,C5, D1, D2, D3, D4 i D5 i expedients de subvencions de concessió
directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7).
23. En tres dels set expedients de concessió directa analitzats no consta que s'hagi donat
publicitat a les subvencions concedides, en contra dels principis de publicitat i transparència,
que són de compliment preceptiu en la gestió de les subvencions públiques (art. 8 i 18 de la
LGS i art. 30 del RGS). (Expedients de subvencions de concessió directa núm. 1, 2 i 3).
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Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de subvencions
L'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, d'acord amb l'abast del treball abans assenyalat,
referit únicament als 27 expedients de subvencions fiscalitzats (44,3 % de l'import total de les
relacions certificades), per l'efecte dels fets descrits en els paràgrafs 1-23 anteriors, no s'ha
desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar els diversos
incompliments de la normativa detallats en l'apartat III. Resultats de la fiscalització d'aquest
Informe, que, sense afectar de forma significativa el compliment de la legalitat dels
procediments de concessió de subvencions, els òrgans responsables han de tenir en compte i,
si escau, corregir.

B.

CONCLUSIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE
CONTRACTES

Excepcions de compliment de la legalitat en matèria de contractació
Com a resultat de la fiscalització efectuada, amb l'abast indicat en l'apartat I.3.B. Abast del
treball i limitacions, les excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de
contractació detectades mentre es feia la fiscalització, el detall de les quals s'inclou en l'apartat
III. Resultats de la fiscalització d'aquest informe (el núm. d'expedient correspon al que figura en
els quadres de les pàgines 45-47 d'aquest Informe), són les següents:
1. Una de les dues societats mercantils i la fundació dependent de les quals s'han fiscalitzat
contractes no tenen aprovades, per a l'àmbit temporal de la fiscalització, unes instruccions
internes de contractació (art. 175 de la LCSP i art. 191 del TRLCSP). (Empresa Municipal de
Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA i Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca).
2. Hi ha sis expedients de contractació analitzats en els quals no consta l'actuació inicial en què
es motivi la necessitat que es pretén satisfer mitjançant el contracte, la idoneïtat de l'objecte i el
contingut per satisfer-les; en tretze expedients tampoc no consta la justificació de l'elecció dels
criteris per a l'adjudicació, i, a més, hi ha quinze expedients on no es troba justificat el
pressupost ni el valor estimat del contracte (art. 22, 88 i 109 del TRLCSP o, si escau, les
Instruccions internes de contractació) (expedients núm. 5, 15, 16, 17, 19 i 30; expedients núm.
1, 2, 3, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28 i 30, i expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 15, 19 i 30, respectivament).5
3. Hi ha dos expedients de contractació analitzats amb tramitació urgent on no consta la
justificació de l’aplicació d’aquest tipus de tramitació (art. 112 del TRLCSP) (exp. núm. 6 i 19).6
4. Hi ha un expedient de contractació analitzat que no s'ha tramitat subjecte a regulació
harmonitzada i, d'acord amb el valor estimat i la categoria corresponent al servei objecte del
contracte, era preceptiu que s'hi tramitàs (art. 16 del TRLCSP). (Expedient núm. 10).

5
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5. En un expedient de contractació analitzat es qualifica el contracte d’administratiu especial
quan l’objecte de la prestació és un servei, amb la qual cosa s’incompleix el termini màxim de
quatre anys previst en la Llei. De fet, es formalitza amb un període de vigència de deu anys, és
objecte de pròrroga i de diferents modificacions no previstes i contràries a la Llei, i l’any 2016
encara es troba vigent i en execució (art. 198 del TRLCAP, art. 279 de la LCSP i art. 303 del
TRLCSP). (Expedient núm. 15).
6. En tres expedients de contractació analitzats, tramitats per procediment negociat sense
publicitat, no consta adequadament acreditada l’especificitat tècnica o d’exclusivitat (art. 170
del TRLCSP), així s’eludeixen els requisits de publicitat i els relatius al procediment
d’adjudicació aplicable. (Expedients núm. 1, 2 i 3).
7. En quatre expedients de contractació analitzats s’ha dividit l’objecte del contracte en
diferents lots sense la prèvia justificació adequada d'aquest fraccionament i en un expedient no
consta informe tècnic justificatiu de la fusió de les prestacions objecte de licitació, en els termes
exigits en el TRLCSP (art. 25 i 86.3 del TRLCSP o, si escau, les Instruccions internes de
contractació). (Expedients núm. 5, 20, 21 i 27 i expedient núm. 21, respectivament).7
8. Hi ha deu expedients de contractació analitzats en els quals no consta, a la data d’aprovar el
pressupost ni a la data de licitar el contracte, cap document acreditatiu de l’existència de
reserva de crèdit amb càrrec a una partida pressupostària concreta o, en el seu cas, de fons
disponibles amb indicació de la rúbrica comptable amb càrrec a la qual es pot satisfer la
despesa. En tres expedients tramitats per l’IME consta un informe del qual es deriva la
inexistència de capacitat financera de l’entitat per satisfer les despeses dels contractes
tramitats (art. 109.3 del TRLCSP o, si escau, les Instruccions internes de contractació).
(Expedients núm. 3, 13, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 29 i 30 i expedients núm. 16, 17 i 18,
respectivament).
9. Hi ha un dels expedients analitzats, corresponent a un contracte que suposa un compromís
de despesa pluriennal, en el qual no consta el certificat de suficiència del límit de compromisos
que es determinen en les normes pressupostàries que exigeix la Llei (art. 174 del TRLRHL)
(expedient núm. 15).8
10. Hi ha un expedient de contractació analitzat en el qual no consta l'informe de fiscalització
prèvia emès en relació amb els plecs i a la vista d’un expedient de contractació complet, en els
termes exigits en la Llei (art. 67.2 del TRLCAP, 93.3 LCSP, art. 109.3 del TRLCSP i art. 138.5
del RD 1098/2001). En dos dels expedients de contractació analitzats no consta l'informe jurídic
que analitzi detalladament la conformitat dels PCAP amb la normativa aplicable i s'hi pronunciï
(art. 115.6 en relació amb la DA 2a 8 del TRLCSP) (expedient núm. 15 i expedients núm. 7 i 15,
respectivament).9
11. Hi ha devuit expedients de contractació analitzats en els quals el PCAP no concreta la
solvència que, com a mínim, s’exigeix per contractar amb l’Administració; només conté una
llista dels possibles mitjans per acreditar-la prevists en la Llei (art. 74 i següents i art. 131 del
TRLCSP o, si escau, les Instruccions internes de contractació). (Expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 i 28).

7

Malgrat l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Palma, en la qual es detallen el motius que justifiquen la divisió en lots de l'expedient núm.
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resultar adequada, no es va incloure en la documentació preparatòria de l’expedient esmentat i, per tant, no esmena la incidència de l’informe.
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12. Hi ha divuit expedients de contractació analitzats en els quals el PCAP no estableix les
determinacions que són preceptives segons el RGC per fixar les regles de valoració,
d'adjudicació i d'execució més adequades per satisfer les necessitats públiques (art. 67 del
RGC). En dos expedients el PPT no té el contingut exigit en el RGC (art. 68 del RGC).
(Expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 i 28; i expedients núm.
15 i 30, respectivament).
13. Hi ha un expedient de contractació analitzat en el qual els plecs estableixen requeriments
sobre la ubicació del domicili de l'adjudicatari que atempten contra el principi d'igualtat de
tracte, no-discriminació i lliure concurrència (art. 1 i 117 del TRLCSP). (Expedient núm. 6).
14. Hi ha tres expedients de contractació analitzats en què la publicació de la licitació no s’ha
fet de conformitat amb la Llei (art. 142 del TRLCSP). (Expedients núm. 19, 28 i 29).
15. Hi ha setze expedients de contractació analitzats en els quals no s’ha deixat constància de
les ofertes rebudes dins el termini previst per presentar-les (art. 80.5 del RGC i 178.5 del
TRLCSP). (Expedients núm. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 i 29).
16. En un expedient de contractació analitzat no consta que l’adjudicatari hagi acreditat la
solvència tècnica exigida en els plecs que regulen el procediment (art. 78 del TRLCSP).
(Expedient núm. 18).
17. En els quatre procediments negociats analitzats no consta documentada la fase de
negociació, element diferenciador i essencial en aquests tipus de procediment, i la seva
absència condueix a la nul·litat del procediment (art. 176 i 178 del TRLCSP). (Expedients núm.
1, 2, 3 i 14).
18. Hi ha dos expedients de contractació analitzats en què en la valoració dels criteris
subjectius que consta en l’informe tècnic s'estableixen uns subcriteris i una graduació de la
puntuació que no constaven en els plecs. En altres dos expedients de contractació analitzats
l’avaluació de les ofertes no es fa respectant les regles establertes en la llei per assegurar
l’objectivitat de la proposta d’adjudicació (art. 150.2 i 160 del TRLCSP) (expedients núm. 16 i
26, i expedients núm. 15 i 30, respectivament).10
19. Dos expedients de contractació analitzats han estat objecte de pròrroga, malgrat que els
seus PCAP no ho preveien, i en altres dos expedients, encara que la pròrroga sí que s'hi
trobava prevista, no en consta cap tipus de tramitació ni la seva formalització (art. 20, 105-107 i
156 del TRLCSP o, si escau, les Instruccions internes de contractació). (Expedients núm. 15 i
24; i expedients núm. 28 i 30, respectivament).
20. En un dels expedients de contractació analitzats no consta la formalització de la modificació
del contracte arran de la qual s’incorpora una prestació no contemplada inicialment, tal com
exigeix la Llei. No consta tampoc que es reajustàs la garantia del 5 % del preu del contracte
(art. 95 i 219 del TRLCSP). (Expedient núm. 5).
21. Hi ha quatre expedients de contractació analitzats en què no consta cap document que
asseguri la recepció i la conformitat de la prestació objecte del procediment (art. 222 del
TRLCSP) (expedients núm. 2, 3, 4 i 15).11
22. En vuit expedients de contractació analitzats no consta documentació acreditativa que
l’adjudicatari es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
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Seguretat Social en el moment de l’adjudicació (art. 60 i 151 del TRLCSP). (Expedients núm. 1,
2, 3, 6, 16, 17, 18 i 19).
23. En devuit expedients de contractació analitzats no consta que s'hagin realitzat tots els
pagaments en el termini previst a la Llei (art. 216 del TRLCSP). (Expedients núm. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19).
Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de contractació
L'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, d'acord amb l'abast del treball abans assenyalat,
referit únicament als 30 expedients dels contractes fiscalitzats (64,1 % de l'import total de les
relacions certificades), i llevat del que s'ha indicat en els paràgrafs 1-23 anteriors, s'ha
desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar els diversos
incompliments de la normativa detallats en l'apartat III. Resultats de la fiscalització d'aquest
Informe, que, sense afectar de forma significativa el compliment de la legalitat dels
procediments de contractació, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau,
corregir.

C.

CONCLUSIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE
CONVENIS

Excepcions de compliment de la legalitat en matèria de convenis
Com a resultat de la fiscalització efectuada, amb l'abast indicat en l'apartat I.3.B. Abast del
treball i limitacions, les excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de convenis
detectades mentre es feia la fiscalització, el detall de les quals s'inclou en l'apartat III. Resultats
de la fiscalització d'aquest Informe, són les següents:
1. En l'expedient del conveni fiscalitzat no consta cap proposta, emesa per un tècnic de la unitat
administrativa que té al seu càrrec el crèdit corresponent, en la qual es justifiqui la necessitat de
realitzar la despesa, la insuficiència de mitjans propis, el seu import d'acord amb valors normals
de mercat i el règim jurídic aplicable, juntament amb el document comptable RC, tal com
exigeix la base 18 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Palma per a
l'exercici 2014, pel que fa al procediment de gestió de la despesa.
2. En l'expedient del conveni fiscalitzat no hi consta RC acreditatiu de l'existència de crèdit en el
moment d'aprovar i formalitzar el conveni, amb l'incompliment de la prohibició establerta en
l'art. 175.3 TRLRHL. No consta tampoc l'emissió de cap document comptable A ni D a la data
de la formalització del conveni.
3. En l'expedient del conveni fiscalitzat no consta cap document que justifiqui la realització de
les actuacions objecte del conveni, de conformitat amb el compromès emès abans de
reconèixer l'obligació i de fer efectiu el pagament de l'import corresponent a l'aportació
compromesa per l'Ajuntament, amb l'incompliment del que determinen l'art. 189 del TRLRHL i
l'art. 59 del RD 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
hisendes locals en matèria de pressuposts.
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Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de convenis
L'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, d'acord amb l'abast del treball abans assenyalat,
referit al conveni fiscalitzat, i llevat del que s'ha indicat en els paràgrafs 1-3 anteriors, s'ha
desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar els diversos
incompliments de la normativa detallats en l'apartat III. Resultats de la fiscalització d'aquest
Informe, que, sense afectar de forma significativa el compliment de la legalitat del conveni
fiscalitzat, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.
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III. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ
1. SUBVENCIONS
A.

METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

A partir de la liquidació pressupostària retuda de l'exercici 2014, les obligacions reconegudes
per l'Ajuntament de Palma i les seves entitats dependents de transferències i subvencions a
empreses privades, a famílies i a institucions sense finalitat de lucre, són les següents:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA. OBLIGACIONS RECONEGUDES (en milers
d'euros)
Classificació orgànica
3. Cultura

Transferències corrents
Art. 47
Art. 48
Total
2.265
2.265

4. Esports i Joventut
5. Benestar Social

Transferències de capital
Art. 77
Art. 78
Total

Total
2.265

18,3%

178

98
6.838

0,8%
55,3%

8

129
900
42

1,0%
7,3%
0,3%

420
3
226

3,4%
0,0%
1,8%

355
11.275
112

2,9%
91,2%
0,9%
1,5%
2,2%
3,3%
0,8%
8,8%
100,0%

98
6.660

98
6.660

6. Govern Interior
7. Turisme, Comerç i Consum
8. Urbanisme

129
900
34

129
900
34

10. Educació
15. Mobilitat
16. Participació Ciutadana

420
3
226

420
3
226

10.734
112

355
11.089
112

164
270
313

182
270
313

100

100

182
270
413

85
945
11.679

85
962
12.052

19
119
304

19
119
305

104
1.082
12.357

19. Salut
Total Ajuntament de Palma
Institut Municipal de l'Esport
Agencia de Desenvolupament Local "PalmaActiva"
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
Patronat Municipal de l'Habitatge
Patronat Muninipal de reallotjament i Reinserció Social
Total entitats dependents
TOTAL

355
355
18

18
373

178

1

7

1

185

1

%

186

Ni l'Ajuntament ni les entitats dependents no han aprovat un Pla Estratègic de Subvencions per
a l'exercici 2014, d'acord amb el que disposen l'art. 8 de la LGS i l'art. 12 del RGS.
La Sindicatura va requerir a l'Ajuntament de Palma i a les entitats dependents tant la relació de
les línies de subvenció vigents durant l'exercici 2014 com les concedides de forma directa
durant el període fiscalitzat, amb indicació del nombre de beneficiaris i dels imports.
El resum per tipus de subvenció o ajuda, segons els relacions certificades trameses per les
entitats de l'àmbit subjectiu, és el següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER TIPUS. OBLIGACIONS RECONEGUDES (en milers d'euros)
Tipus
Subvencions en règim de concurrència
Subvencions de concessió directa
Subvencions a grups polítics (*)
Altres obligacions reconegudes no incloses en les relacions (*)
TOTAL

Art. 47
10
314

Art. 48
1.337
263
71

49
373

10.008
11.679

(*) Excloses de l'abast de la fiscalització.
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Art. 77

Art. 78
9

1
1

295
304

Total
1.356
629
71

%
11,0%
5,1%
0,6%

10.301
12.357

83,4%
100,0%
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A més, cal incloure, en la relació per determinar l'import total de les subvencions concedides i
en l'abast de la fiscalització per realitzar, les obligacions reconegudes i derivades del conveni
formalitzat amb la Fundació Banc d'Aliments, que el mateix Ajuntament de Palma va qualificar
de subvenció directa.
La concessió de subvencions de forma directa suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència, per la qual cosa s'ha de fer de forma restrictiva. En aquest cas,
representen el 31,7 % del total (si no es tenen en compte les classificades en els tipus de
«Subvencions a grups polítics» i «Altres obligacions reconegudes no incloses a les relacions»).
No s'han inclòs en l'abast de la fiscalització les subvencions del tipus «Subvencions a grups
polítics», les aportacions a les federacions de municipis, les aportacions a consorcis i
fundacions que pertanyen al sector públic; les ajudes econòmiques dels serveis socials
regulades per la normativa municipal, totes d'import individual poc significatiu, i les obligacions
reconegudes durant l'exercici 2014 que corresponen a subvencions concedides a l'exercici
2013.
Per dur a terme la fiscalització, s'ha seleccionat una mostra d'expedients de subvencions que
suposa el 44,3 % de l'import total de les subvencions concedides en règim de concurrència i de
les subvencions directes, d'acord amb les relacions trameses per les entitats fiscalitzades.

B.

EXPEDIENTS SELECCIONATS

En l'anàlisi de les subvencions s'han diferenciat els apartats següents:
B.1. Subvencions en règim de concurrència
B.1.a) Criteris de selecció
B.1.b) Relació dels expedients seleccionats
B.1.c) Resultats de la fiscalització
B.2. Subvencions de concessió directa
B.2.a) Criteris de selecció
B.2.b) Relació dels expedients seleccionats
B.2.c) Resultats de la fiscalització
B.1. SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
B.1.a) Criteris de selecció
Les relacions rebudes per l'SCIB corresponents a l'exercici 2014 inclouen 21 línies de
subvenció amb convocatòria, amb un import total d'obligacions reconegudes de 1.356 milers
d'euros.
D'aquestes relacions s'han seleccionat 4 línies per un import de 961 milers d'euros, i de les
línies seleccionades s'han revisat 20 expedients, amb un import de 456 milers d'euros, els
quals representen el 47,5 % d'aquestes línies i suposen el 33,7 % de l'import total de les
subvencions en règim de concurrència.
El criteri de mostreig aplicat per seleccionar la mostra d'expedients de subvencions en règim de
concurrència és el següent:
20

Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma
corresponents a l’exercici 2014



S'han seleccionat les quatre línies de subvencions en règim de concurrència de més
import.



D'aquestes quatre línies seleccionades s'han revisat els cinc expedients de concessió
de més import.

La classificació de les subvencions en règim de concurrència per entitats, segons les relacions
trameses, és la següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PER ENTITAT (en euros)
Entitat

Total relacions en règim de concurrència

Tipus d'ens

Ajuntament de Palma

Línies

%

Import

%

Línies seleccionades
Línies

Import

% Cob.

Ajuntament

3. Cultura

Àrea

1

4,8%

46.399,99

3,4%

4. Esports i Joventut

Àrea

2

9,5%

48.457,04

3,6%

5. Benestar Social

Àrea

1

4,8%

651.904,81

48,1%

8. Urbanisme

Àrea

1

4,8%

2.698,40

0,2%

10. Educació

Àrea

1

4,8%

40.878,00

3,0%

16. Participació Ciutadana

Àrea

2

9,5%

170.977,96

12,6%

Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva) Organisme autònom

8

38,1%

94.597,78

7,0%

Institut Municipal de l'Esport

Organisme autònom

1

4,8%

80.219,93

Patronat Municipal d'Escola d'Infants

Organisme autònom

2

9,5%

210.493,07

Patronat Municipal de l'Habitatge

Organisme autònom

2

9,5%

9.403,00

0,7%
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100,0%

1.356.029,98

100,0%

TOTAL

1

651.904,81

100,0%

1

154.592,55

90,4%

5,9%

1

80.219,93

100,0%

15,5%

1

74.268,55

35,3%

4

960.985,84

70,9%

B.1.b) Relació dels expedients seleccionats
Seguidament, es detallen les línies de subvenció seleccionades, amb el desglossament de
l'objecte, l'àrea que ha gestionat la subvenció, el nombre de beneficiaris i l'import:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIES DE SUBVENCIONS SELECCIONADES (en euros)
Línia de subvenció
A. Activitats d'interès social 2014
B. Activitats festives, socioculturals i despeses de les AAVV 2014
C. Bo escolar 2014-2015

Àrea o organisme autònom
Benestar Social
Participació Ciutadana
Patronat Municipal d'Escola d'Infants

D. Entrega de béns i serveis per a esdeveniments esportius 2014
TOTAL

Institut Municipal de l'Esport

Nombre benef. Import O.R.
25
651.904,81
50
154.592,55
20
80.219,93
96
191

74.268,55
960.985,84

BOIB
10/07/2014
18/02/2014
17/05/2014
14/12/2013

Les deficiències pel que fa a les bases reguladores i a la convocatòria de les línies de
subvenció, així com als expedients analitzats, són les següents:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA A. ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL 2014
A LA NORMATIVA
Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS

Deficiències
1

Expt
A1
A2

Beneficiari
Associació Jovent Segle XXI (Barri en Acció 2014)
Cruz Roja Española, SA (Orientació formativa i ocupacional)

A3
A4
A5

Fundació Deixalles (Itineraris d'acompanyament i atenció individualitzada)
Fundació Esplai de les Illes (Espai, Joc i Lleure)
Germanes de la Caritat Vicenç de Paül (Prevenció comunitària a Son Roca)

TOTAL

euros
115.522,00
71.190,00

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4 i 6

56.070,00
94.061,88
53.812,38

2, 3, 4 i 6
2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4 i 6

390.656,26
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA B. ACTIVITATS FESTIVES, SOCIOCULTURALS I DESPESES GENERALS I
D'INFRAESTRUCTURA AAVV 2014
A LA NORMATIVA
Deficiències
Bases reguladores
1
ALS EXPEDIENTS
Expt
euros
B1
AAVV Coll d'en Rabassa
7.000,20 2, 3, 4, 5 i 6
B2
AAVV Es Fortí
4.825,31
2, 3, 4 i 6
B3
AAVV Es Pil·larí
7.251,06
2, 3, 4 i 6
B4
AAVV Son Dameto - Son Pisà
7.968,26 2, 3, 4, 5 i 6
B5
AAVV Son Rapinya
9.388,16 2, 3, 4, 5 i 6
TOTAL
36.432,99
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA C. BO ESCOLAR 2014-2015
A LA NORMATIVA
Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS
Expt
Beneficiari
C1
J.H.P.
C2
K.A.U.
C3
O.A.
C4
IC. M.P.
C5
S.S.S.
TOTAL

Deficiències
1
euros
1.322,20
1.322,20
841,40
1.322,20
1.322,20
6.130,20

2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA D. ENTREGA DE BÉNS I SERVEIS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2014
A LA NORMATIVA
Deficiències
Bases reguladores
1
ALS EXPEDIENTS
Expt
Beneficiari
euros
D1
EICHEL EVENTS GMBH (Cursa 10 KM Palma de Mallorca)
4.481,76 2, 3, 4, 5 i 6
D2
EICHEL EVENTS GMBH (Mitja Marató Palma de Mallorca)
4.825,50 2, 3, 4, 5 i 6
D3
EICHEL EVENTS GMBH (TUI Marató Palma de Mallorca)
4.661,50 2, 3, 4, 5 i 6
D4
EICHEL EVENTS GMBH (Walking i Nordic Walking Palma de Mallorca)
4.755,50 2, 3, 4, 5 i 6
D5
CLUB MARATHON MALLORCA (XXII ½ Marató Ciutat de Palma)
4.451,12 2, 3, 4, 5 i 6
TOTAL
23.175,38
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE SUBVENCIONS
AMB CONCURRÈNCIA
Codi

Descripció de la deficiència

Normativa
1

En les bases reguladores

Expedients
2

En la documnentació i actuacions prèvies a l'inici procediment de concessió

3

En la convocatòria

4

En la tramitació del procediment

5

En la justificació de la subvenció

6

En el pagament
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B.1.c) Resultats de la fiscalització
En l'anàlisi de les línies de subvenció s'han diferenciat les fases següents:
1.1. Normativa
1.1.a) Bases reguladores
1.2. Expedients
1.2.a) Documentació i actuacions prèvies a l'inici del procediment de concessió
1.2.b) Convocatòria
1.2.c) Tramitació
1.2.d) Justificació de la subvenció
1.2.e) Pagament

Incidències:
1.1. NORMATIVA
1.1.a) Bases reguladores
En relació amb cap de les línies de subvenció analitzades no s'ha aprovat cap ordenança
específica reguladora de les bases que han de regir la concessió de cada modalitat de
subvenció en els termes exigits en l'art. 17.2 de la LGS, a pesar de les remissions a una
ordenança específica que es fan en l'Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l'Ajuntament de Palma. Si bé, conforme a l'art. 17.2 de la LGS, les bases
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el marc de les
bases d'execució del pressupost, mitjançant una ordenança general de subvencions o
mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvenció, és preceptiu
que, en qualsevol cas, tant si és una ordenança general com si es tracta d'una ordenança
específica, s'aprovi amb el contingut exigit en l'art. 17.3 de la LGS.
L'OGRCS estableix un marc excessivament genèric i es limita pràcticament a reproduir el que
estableix la LGS, sense que, atesa la diversitat de les matèries en relació amb les quals es
concedeix subvenció, se'n reguli la concessió amb l'especificitat que estableix l'art. 17.3 de la
LGS.
No es determinen ni els criteris objectius d'atorgament de la subvenció ni els criteris per a fixar
la quantia de la subvenció, els supòsits de modificació de la resolució de concessió per la
variació de les circumstàncies ni la graduació dels possibles incompliments totals o parcials de
l'execució del projecte subvencionat, que són necessaris per fixar la quantitat que finalment ha
de percebre el beneficiari o, si escau, l'import que ha de reintegrar, i que s'haurien de fixar
d'acord amb el principi de proporcionalitat, tal com exigeix l'art. 17.3.n de la LGS.
No es determinen ni s'estableixen les condicions per poder fer el pagament mitjançant bestreta
(art. 34.4 la LGS) ni les garanties que s'haurien de constituir, el règim de constitució i el
procediment de cancel·lació (art. 21 de la LGS).
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No es regula la subcontractació que puguin fer els beneficiaris de les activitats subvencionades,
regulació que, d'acord amb l'art. 29 de la LGS, només es pot fer en la normativa específica
reguladora de la subvenció.
No s'estableix un sistema d'estampillament dels justificants de les despeses que han presentat
els beneficiaris d'acord amb l'art. 73 del RGS, i que, conforme a l'art. 30.3 de la LGS, es fa
necessari establir en l'ordenança que aprovi les bases reguladores específiques per cada
modalitat de subvenció, per aplicar-lo preceptivament i amb caràcter general cada vegada que
es faci una convocatòria pública a fi de poder controlar les possibles duplicitats en la imputació
de costos al mateix projecte que rep subvencions o ajuts de diferents persones o entitats
públiques o privades.

1.2. EXPEDIENTS
1.2.a) Documentació i actuacions prèvies a l'inici del procediment de concessió
En la convocatòria de les línies C i D no consta la previsió d'aprovar-les i publicar-les en
l'exercici pressupostari corresponent, inclosa la dita previsió en un pla estratègic de
subvencions prèviament aprovat, de conformitat amb els art. 8 de la LGS i 10-12 del RGS, en
què es concretin els objectius que es pretén aconseguir amb la seva aprovació i aplicació, els
costs previsibles i les fons de finançament.
En cap de les línies analitzades no consta que l'òrgan competent per concedir les
subvencions hagi elaborat cap pla anual d'actuació amb la finalitat de comprovar que els
beneficiaris de les subvencions han duit a terme les activitats subvencionades, amb indicació
de si l'obligació de comprovació abasta la totalitat de les subvencions o bé una mostra de les
concedides i, en aquest darrer cas, la forma de selecció, tal com exigeix l'art. 85 del RGS.
No hi consta la creació, ni que es trobi en funcionament, del Registre municipal de subvencions
com a instrument de publicitat, transparència i control, que exigeix l'art. 9 de l'OGRCS.
Si bé en els expedients de la convocatòria en totes les línies de subvenció analitzades consta
l'informe de la Intervenció previ a l'aprovació de la convocatòria i l'informe dels serveis jurídics
de l'Ajuntament de Palma, aquests informes no analitzen amb detall el contingut de la
convocatòria quant a la seva conformitat amb la LGS i el Reglament que la desplega.
En l'expedient de convocatòria de la línia B no consta la publicació del text íntegre de la
convocatòria en el BOIB ni en cap altra mitjà, tal com preceptuen els art. 59.6.b), 60.2 i 58.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per a tot acte administratiu que inicia i forma part d'un
procediment administratiu de concurrència competitiva.
1.2.b) Convocatòria
En totes les línies de subvenció analitzades la convocatòria s'extralimita respecte del
contingut que és propi de tot acte administratiu de convocatòria i que s'estableix en l'art. 23.2
de la LGS, perquè determina en les bases aspectes que són propis del contingut d'una norma
amb caràcter reglamentari i, per tant, intenta suplir la inexistència d'una ordenança aprovada
amb el contingut exigit en l'art. 17.3 de la dita LGS.
En la línia B la convocatòria no determina la documentació que han d'aportar les entitats
interessades per acreditar la condició d’associació de veïns, que el seu àmbit d’actuació és una
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barriada de Palma i que es troben inscrites als registres corresponents. De fet, en cap dels 5
expedients fiscalitzats d'aquesta línia de subvenció no consta cap document del qual es pugui
derivar el compliment dels requisits exigits en el punt 4 de la convocatòria. Tampoc s'ha deixat
constància de l'existència de documentació acreditativa dels requisits en algun altre expedient
en els arxius de l'Ajuntament de Palma.12
En la línia B la convocatòria no relaciona criteris objectius per cada tipus d'activitat objecte de
subvenció. Relaciona criteris que són genèrics per als distints tipus de projectes o activitats que
inclou la convocatòria, la qual cosa, atesa la diversitat dels projectes i activitats, afavoreix una
valoració subjectiva i no objectiva, amb la infracció dels principis d'objectivitat, concurrència,
igualtat i no-discriminació que han de regir l'atorgament de tota subvenció conforme a l'art. 8.3
de la LGS.13
14

En la convocatòria de la línia B els criteris fixats fan referència a la formulació del
projecte o al funcionament del sol·licitant de manera que es valoren la redacció i la
forma de la sol·licitud o projecte que es presenta i no el contingut de l'activitat per
subvencionar. A més, ni es determina què interessa valorar per cada criteri ni tampoc
com s'aplicarà la ponderació, i tan ampla és la forquilla de punts per distribuir per criteri
que no permet saber com es valorarà un projecte o activitat, per això és impossible
realitzar una comparació objectiva entre els diferents projectes i, per tant, afirmar la
concurrència competitiva.
Com a conseqüència, en aquesta línia de subvenció no es pot afirmar una comparació ni una
prelació objectiva entre els diferents participants en la convocatòria de subvenció, com exigeix
la LGS en un procediment de concurrència competitiva (art. 22 LGS). 15
En la línia D la convocatòria no fixa criteris que en aplicació dels principis d'igualtat i nodiscriminació permetin comparar, tal com pertoca en un procediment de concurrència
competitiva, les diferents sol·licituds, puntuar-les i establir un ordre de prelació per després
determinar els béns o serveis que es concedeixen.
Només determina el límit econòmic màxim i el nombre màxim de béns (medalles i/o trofeus)
que es podran concedir a cada sol·licitant i que s'ha de fixar atès el nombre de participants, el
nombre de jugadors federats del club en la temporada en curs, el nombre de les categories i,
en el seu cas, dels àrbitres participants, sense que, en canvi, la convocatòria exigeixi als
sol·licitants que presentin documentació acreditativa ni del nombre de participants o jugadors
federats ni de les categories o seleccions ni dels àrbitres participants en la competició, la qual
cosa fa que sigui impossible determinar d'una forma objectiva i en aplicació dels principis
d'igualtat i no-discriminació el nombre de béns que correspon concedir a cada sol·licitant.
En la línia B no queda fixada des de la convocatòria la forma de determinar l'import de la
subvenció que correspon satisfer a cada beneficiari.
La convocatòria té per objecte tres tipus d'activitats o projectes: a) activitats festives; b)
activitats socioculturals, i c) despeses generals i d'infraestructura. Si bé indica que per a
despeses generals i d'infraestructura l'import s'ha de calcular de forma proporcional a la
12

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

13

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

14

Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.

15

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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puntuació obtinguda per a cada projecte, pel que fa a activitats festives i socioculturals només
determina que la puntuació obtinguda per cada projecte s'ha de multiplicar per un coeficient
que es fixarà amb posterioritat a partir del nombre d'activitats programades, sense que es
concreti com es calcularà aquest coeficient, amb l'incompliment dels principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació que han de presidir la gestió de les
subvencions de conformitat amb l'art. 8.3 de la LGS.
En la línia C les escoles en les quals es troben matriculats els infants dels beneficiaris actuen
com a entitats col·laboradores del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (col·laboren en la
gestió i el control de la subvenció i en la distribució dels fons que, conforme a la convocatòria,
reben directament aquestes escoles i descompten dels rebuts que cobren dels beneficiaris el
bo escolar; lliuren als serveis administratius del Patronat els bons escolars, i hi adjunten una
còpia dels rebuts) sense que s'hagin determinat ni en unes bases reguladores ni en la
convocatòria els requisits i les condicions de solvència que han de complir les entitats
col·laboradores i sense que tampoc s'hagi signat cap conveni amb aquestes entitats de
conformitat amb el que disposen els art. 12-16 de la LGS.
En la línia D la forma de justificació que determina la convocatòria no s'ajusta al contingut
exigit en l'OGRS, en l'art. 30 de la LGS i en l'art. 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la LGS. Només s'exigeix la presentació, en el mes següent a la
realització de l'activitat, d'un certificat signat pel mateix beneficiari en què manifesti que s'han
aplicat els béns i/o serveis percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de
la subvenció i que s'han duit a terme les activitats per a les quals s'ha sol·licitat. No s'exigeix la
presentació ni tan sols d'una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts, ni tampoc cap tipus de documentació que permeti tenir constància de la
realització de les activitats subvencionades (documents d'inscripció a les competicions,
activitats de difusió com memòries, cartells, programes, convocatòries de les competicions
realitzades, materials gràfics, certificats dels organismes o entitats que organitzen les
competicions en les quals s'ha participat i dels resultats obtinguts...).
1.2.c) Tramitació
16

En la línia C no consta cap certificat o informe de l'òrgan instructor en què consti que de la
informació que està en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els
requisits per accedir-hi.
En cap dels expedients analitzats de la línia C no consta cap document acreditatiu del fet
que els centres educatius en els quals consten matriculats els infants dels sol·licitants de l'ajuda
pertanyen al Registre Municipal d’Escoles d’Infants de Palma (RMEI), tal com exigia la
convocatòria per poder ser-ne beneficiaris.
En cap dels expedients analitzats de la línia C no consta tampoc cap document acreditatiu
del fet que l'infant i els pares es troben empadronats en el mateix domicili amb el codi postal
corresponent al del centre educatiu en el moment de fer la sol·licitud i durant tot el període que
són beneficiaris del bo escolar, tal com exigia la convocatòria.

16

Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.
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En la línia D no consta cap acte administratiu ni cap acta de la Comissió Avaluadora
degudament constituïda dels quals es derivi que s'han analitzat les sol·licituds presentades i
que tots els sol·licitants han presentat la documentació exigida en la convocatòria i compleixen
els requisits mínims per passar a la fase d'avaluació. De fet, no consta que tots els sol·licitants
hagin presentat la documentació exigida en la convocatòria ni tampoc que aquesta es trobàs en
els arxius de l'IME.
Així mateix, si bé, conforme al punt 5 de la convocatòria, les entitats interessades havien de
presentar una única sol·licitud, resulta que els expedients D1, D2, D3 i D4 corresponen a un
mateix beneficiari, que, segons es deriva de la documentació facilitada per l'IME, va presentar 5
sol·licituds que varen donar lloc a 5 resolucions de concessió diferents.
En la línia C no consta que s'hagi seguit el procediment que la convocatòria determina per
concedir el bo escolar. En concret:


En les sol·licituds no consta cap registre d'entrada.



No hi ha constància de cap acte administratiu dels serveis administratius del PMEI,
que, segons la convocatòria, havien de dur a terme la instrucció del procediment; del
nomenament de cap persona com a instructora de l'expedient, i que cap de les
persones dels serveis administratius del PMEI analitzi les sol·licituds i determini quins
participants són admesos a la convocatòria per complir els requisits fixats.



No consta l'informe de la Comissió Avaluadora sobre la base del qual l'òrgan instructor
dicta la proposta de resolució provisional ni que s'eleva al Consell Rector del Patronat.



No consta la publicació de la llista provisional amb el punts que es proposa de concedir
a cada participant.



No consta l'informe de la Comissió avaluadora en relació amb les al·legacions
presentades.



No consta la publicació de les llistes definitives ni tampoc la pràctica de cap notificació
individualitzada als beneficiaris dels bons escolars.

En la línia D no es tramita el procediment administratiu de concessió de les subvencions en els
termes exigits en l'art. 7 de l'OGRS de l'Ajuntament de Palma ni tampoc com es determina en la
mateixa convocatòria en el punt 10. Concretament:


No es tramita el procediment de concurrència competitiva que determina la LGS,
l'OGRS i la mateixa convocatòria en el seu punt 1. La selecció dels beneficiaris no es fa
mitjançant la comparació de totes les sol·licituds presentades en el termini fixat en la
convocatòria, a fi d'establir una prelació entre les dites sol·licituds i adjudicar, amb el
límit fixat i en el crèdit disponible, els béns i els serveis a les que hagin obtingut una
valoració més alta, tal com correspon en un procediment de concurrència competitiva
(art. 22 de la LGS).



No s'ha designat òrgan instructor ni consta proposta de resolució provisional emesa per
aquest òrgan una vegada revisades totes les sol·licituds presentades en el termini
establert en la convocatòria a la vista de l'informe de la Comissió Avaluadora.



No consta publicada la proposta de resolució provisional de la convocatòria en el web
de l'Ajuntament de Palma ni en els taulers d'anuncis de l'IME. Tampoc no consta
incorporada la diligència signada per l'instructor ni per cap altra persona responsable
en representació de l'IME en què es detallin els llocs i les dates en què s'ha produït
aquesta publicació.
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No consta que s'obri un termini d'audiència per poder examinar un expedient de
convocatòria i presentar-hi al·legacions.

En les línies C i D, en la pràctica es realitza un tipus de «convocatòria oberta» sense complir
els requisits i les condicions que per a aquest tipus de concessions exigeix el RGS (art. 59). En
concret:


En la línia C consten diferents resolucions de concessió de bons escolars que es
dicten una vegada que l'òrgan competent resol la convocatòria i arran de les sol·licituds
presentades irregularment fora de la convocatòria i al llarg de tot el curs escolar
2014/2015. L'import total corresponent als bons escolars que es concedeixen en virtut
de les resolucions dictades fora de la convocatòria és de 13.874,80 euros.



En la línia D es dicten directament resolucions de concessió dels ajuts a mesura que
entren en el Registre. Hi ha tantes resolucions com sol·licituds presentades.

En cap dels expedients analitzats no s'ha pogut verificar l'aplicació dels criteris d'una forma
objectiva i d'acord amb el principi de concurrència que ha de presidir l'atorgament de tota
subvenció amb l'eliminació de qualsevol tipus d'arbitrarietat en la concessió.
En cap dels expedients de les línies de subvenció analitzades de les actes de la Comissió
Avaluadora no es desprèn que hagi fet l'avaluació dels projectes presentats aquesta Comissió,
òrgan al qual correspon, en exclusiva, la valoració dels projectes, tal com estableix la
convocatòria.
En tots els expedients analitzats de la línia A només consta un full tipus en què es detallen
els ítems de valoració que un tècnic marca amb la indicació d'una puntuació, sense cap
explicació clara i coherent de per què se li assigna aquesta puntuació ni de com s'apliquen els
criteris fixats en la convocatòria. A més, aquest full tipus consta signat abans de l'inici de la
instrucció del procediment de concessió de les subvencions i de la sessió de la Comissió
Avaluadora feta, amb la finalitat de valorar els projectes, dia 31 d'octubre de 2014, el mateix dia
en què també es va publicar en el web de l'Ajuntament la proposta de concessió provisional.
En tots els expedients analitzats de la línia B consta un full sense signar on figuren els punts
atorgats sense cap explicació clara i coherent de per què ni de com s'apliquen els criteris fixats
en la convocatòria ni quina comparació s'ha fet de les diferents propostes d'activitats que han
presentat les beneficiàries, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva.
En tots els expedients analitzats de la línia C només consta un full sense signar en el qual
es valora la sol·licitud, ni registrada ni signada degudament, en consideració a una situació
econòmica i familiar i d'altres circumstàncies, la documentació acreditativa de les quals no és a
l'expedient, i es fixa la puntuació total per assignar i import del bo escolar.
En cap de les línies de subvenció A, B i C, a les actes emeses per la Comissió Avaluadora
no consta cap explicació de com la Comissió ha aplicat els criteris. No hi ha tampoc els motius
de la valoració feta, sinó només una llista o un quadre annex a l'acta amb la relació dels
beneficiaris i amb la indicació dels punts i de l'import que se'ls ha de concedir.
En la línia C no consta la constitució de la Comissió Avaluadora en la forma prevista en la
convocatòria. En l'expedient només consta una acta en la qual es fa constar l'assistència de
tres dels set vocals que havien de constituir la Comissió i el gerent del PMEI, que també n'ha
de formar part. No hi consta l'assistència del president del PMEI, que necessàriament ha de
presidir la sessió perquè es pugui considerar vàlidament constituïda la Comissió. A més,
aquesta acta no consta ni tan sols signada per les persones que s'indica que hi varen assistir.
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En la línia D no consta cap acta de constitució de la Comissió Avaluadora ni cap acta de les
sessions que ha dut a terme aquesta Comissió en els termes prevists en els punts 7 i 8 de la
convocatòria.
Hi consten diferents escrits signat pel gerent de l'IME, el director general d'Esports, la cap de
departament de l'IME, la cap d'àrea de Serveis Esportius de l'IME i el cap d'àrea de Serveis
Jurídics de l'IME, un per cada una de les diferents resolucions de concessió dictades (una per
cada una de les 96 sol·licituds que consten presentades), l'únic contingut dels quals és
consignar que la concessió dels béns i els serveis de cada Resolució s'ajusta a la convocatòria.
En quatre dels expedients analitzats de la línia D s'ha concedit una quantitat de béns
(trofeus i medalles) i serveis (servei d'ambulància, inflables i d'altres) que excedeix del nombre
de béns sol·licitats pels beneficiaris, incloent-hi serveis la concessió dels quals no es trobava
prevista en la convocatòria. En concret:


El beneficiari de l'expedient D1 sol·licita per a la cursa «10 KM Palma de Mallorca» 6
trofeus i 2.900 medalles i els serveis de 3 ambulàncies amb servei vital bàsic (SVB), 1
ambulància amb servei vital avançat (SVA); el servei de 2 diplomats universitaris en
infermeria (DUI); 2 arcs i 2 castells inflables, i es concedeixen: 87 trofeus, 3.115
medalles; 3 ambulàncies amb SVB i 1 ambulància amb SVA, 2 castells i 2 arcs
inflables.



El beneficiari de l'expedient D3 sol·licita per a la «TUI Marató Palma de Mallorca» 36
trofeus i 1800 medalles i els serveis de 3 ambulàncies amb SVB; 3 ambulàncies amb
SVA; 5 DUI, 30 fisioterapeutes; 4 metges, carpa; 1 arc i 5 castells inflables, mentre que
se li concedeixen 94 trofeus i 3.050 medalles, 3 ambulàncies amb SVB, 1 ambulància
amb SVA i 1 arc inflable.



El beneficiari de l'expedient D4 sol·licita per a «Walking i Nordic Walking Palma de
Mallorca» 30 trofeus i 1.800 medalles i els serveis de 2 ambulàncies amb SVB, 1
ambulància amb SVA, 2 arcs i 2 castells inflables, mentre que se li concedeixen 105
trofeus i 2.950 medalles i els serveis de 3 ambulàncies amb SVB i 1 ambulància amb
SVA, 2 castells i 2 arcs inflables.



El beneficiari de l'expedient D5 sol·licita per a la «XXII ½ Marató Ciutat de Palma» 6
trofeus i 5.000 medalles i els serveis de 2 ambulàncies amb SVB i 1 ambulància amb
SVA, transport, 1 metge, 4 DUI, 1 tenda hospital, 10 voluntaris, 3 arcs i 4 castells
inflables, mentre que se li concedeixen 6 trofeus, 3.700 medalles i els serveis de 4
ambulàncies SVB i ambulància amb 1 SVA, 1 tenda, 5 equips de socorristes, 2 metges,
4 DUI, 3 arcs i 2 castells inflables.
Cal assenyalar que, conforme a la convocatòria, només de forma excepcional, si el
reglament de la competició ho exigeix o les característiques de l'activitat ho fan
aconsellable segons els tècnics esportius de l'IME, es pot concedir el servei
d'ambulància amb suport vital avançat. A més, en la convocatòria no es considera la
concessió de cap altre dels serveis mèdics que s'atorguen, com la tenda hospital, el
servei mèdic, DUI o socorrista.

En cap dels 5 expedients analitzats de la línia D no consta cap informe tècnic ni cap
explicació ni motivació. S'observa una total arbitrarietat tant en la valoració de les sol·licituds
com en la determinació de la quantitat de béns i serveis per concedir. Això determina un
incompliment dels principis transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació que ha de
presidir la gestió de les subvencions, de conformitat amb l'art. 8.3 de la LGS.
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En la línia B, a l'hora de valorar les activitats festives i les activitats de caire sociocultural, a
més dels criteris fixats en la convocatòria, s'afegeix un nou criteri addicional anomenat
«ponderació activitats» que no s'incloïa en la convocatòria com a criteri, sinó com a coeficient
que s'havia de determinar i aplicar als punts obtinguts per calcular la quantia de la subvenció.
D'aquesta manera, s'incrementa notablement tant el nombre de punts obtinguts per activitat
com l'import de la quantia de la subvenció concedida.
17

El beneficiari de l'expedient núm. A1 presenta la sol·licitud de subvenció per a diferents
projectes, que, segons es desprèn de la documentació justificativa aportada, duen a terme
altres entitats diferents. De fet, en la documentació justificativa presentada la pràctica totalitat
de les factures no és emesa contra l'entitat beneficiària de la subvenció. Això suposa que
l'entitat beneficiària ha concertat amb tercers el 100 % de les activitats subvencionades, supòsit
que encaixa en el concepte de subcontractació de l'art. 29.1 de la LGS i que, d'acord amb l'art.
29.2 de la dita LGS, només és possible en els casos en què la normativa reguladora de la
subvenció així ho disposi i amb el percentatge que determinin les bases reguladores, però
resulta que en aquest cas no consten bases reguladores aprovades per a aquesta modalitat de
subvenció que ho permetin. A més, s'excedeix del límit del 20 % de l'activitat subvencionada,
percentatge màxim de subcontractació que estableix la convocatòria.18
En l'expedient núm. A1 les activitats subvencionades no encaixen en el concepte de subvenció.
Del contingut de la memòria que presenta l'entitat sol·licitant es desprèn que el que fan les
entitats prestatàries és col·laborar amb el centre de serveis socials municipals de Palma Est
per prestar el que realment són serveis socials de suport familiar, de reforç a la integració social
i educativa o d'intervenció de caire socioeducatiu amb adolescents, joves o altres col·lectius en
situació de risc social i/o d'exclusió social que l'Ajuntament ha donat en altres zones de Palma
mitjançant entitats contractades amb un contracte administratiu de serveis: serveis d'esplai o
dinamització social per a persones amb problemes d'integració o infantils etc., serveis de reforç
escolar o d'ajut per a la conciliació de famílies amb pocs recursos, serveis de formació per a
l'ocupació de joves, serveis d'atenció a famílies, grups i col·lectius amb problemes socials de
qualsevol tipus, en col·laboració amb els centres de serveis socials municipals, que són els que
els deriven els casos. De fet, en la memòria d'activitats que presenta l'entitat beneficiària
s'especifica el nombre de joves atesos derivats des del CMSS, que s'ha donat resposta a les
demandes de reforç escolar d'usuaris o famílies i s'han coordinat i gestionat banc aliments per
a famílies derivades del CMSS Est; que s'han garantit les places a campaments d'estiu, esplai
setmanal, escola d'estiu i reforç escolar per a usuaris derivats del CMSS Est. Per tot això, la
prestació d'aquest tipus de serveis hauria d'haver estat objecte de contracte administratiu.
En l'expedient núm. A3, el projecte que presenta l'entitat sol·licitant descriu les línies d'actuació
que du a terme la Fundació des de fa anys en col·laboració amb els centres de serveis socials
de l'Ajuntament de Palma. Fa referència a un servei d'inserció laboral de persones amb
problemes que realitza des de fa anys en col·laboració amb l'Ajuntament de Palma, que els
deriva els usuaris, els quals la Fundació integra en l'itinerari corresponent d'inserció. I el mateix
tipus de coordinació i derivació dels CMSS o de l'Àrea de Benestar Social explica la beneficiària
en l'expedient núm. A2 pel que fa a les activitats d'orientació i activitats de formació o
capacitació professional desenvolupades i que són objecte de subvenció. La prestació

17

Paràgrafs eliminats en virtut de les al·legacions presentades.

18

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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d'aquests serveis seguint l'encàrrec de l'Ajuntament determina que l'objecte sigui el mateix d'un
contracte administratiu, no d'una subvenció.
En l'expedient núm. A4, de la memòria que presenta l'entitat beneficiària es deriva que el
projecte objecte de subvenció, denominat Joc i lleure, inclou la realització d'un treball
d'educació social consistent en tallers de dinamització infantil i juvenil, durant els quals es duen
a terme activitats lúdiques o de repàs, deures, tècniques d'estudi o d'oci i educatives
relacionades amb civisme i convivència a diferents zones de Palma, tot treballant en
coordinació amb els centres municipals de serveis socials: CMSS Ciutat Antiga, CMSS Est,
CMSS Estacions, CMSS Llevant Nord i CMSS Llevant Sud. De fet, segons s'explica en la
memòria d'activitats que presenta la beneficiària, els usuaris són derivats dels CMSS i la
derivació es fa amb l'objectiu de possibilitar que famílies amb necessitats puguin conciliar la
vida familiar i la laboral, tot ajudant en la part educativa i en l'econòmica, i en la tasca social. La
prestació d'aquests tipus de serveis socials a usuaris derivats de l'Ajuntament de Palma i en
coordinació amb aquesta corporació hauria de ser objecte d'un contracte administratiu, no
d'una subvenció. De fet, l'objecte de la prestació en aquests casos és coincident amb l'objecte
de contractes administratius que amb anterioritat ha formalitzat l'Ajuntament amb diferents
entitats per a prestar el mateix servei en altres zones del municipi.
19
20

En la línia C, si bé l'òrgan del govern del Patronat (Consell Rector) i la Junta de Govern de
Palma, que era la competent per autoritzar i disposar la despesa, varen resoldre la
convocatòria de bo escolar, consta que les diferents resolucions de bo escolar dictades
irregularment fora de la convocatòria tampoc foren signades per l'òrgan competent, sinó pel
president del Patronat.
En cap de les línies analitzades no s'ha dictat una resolució de la convocatòria en els termes
exigits en l'art. 25 de la LGS.21
En la línia D només consten resolucions concretes de concessió que s'han dictat per a cada
sol·licitud de subvenció, però no s'ha dictat una resolució degudament motivada que, tal com
exigeix la LGS, contingui, a més del sol·licitant o la relació dels sol·licitants a qui es concedeix
la subvenció, la desestimació expressa i motivada de la resta de sol·licituds i fixi, amb caràcter
definitiu, la quantia fixada de la subvenció o subvencions concedides.
22

1.2.d) Justificació
En la línia B es constata la impossibilitat de controlar les duplicitats que hi pugui haver en la
imputació de costs per comprovar que no s'incorre en la prohibició establerta en l'art. 19.3 de la
LGS.
En els casos en què les entitats beneficiàries manifesten haver finançat les activitats
proposades amb la subvenció rebuda de l'Ajuntament i amb altres ingressos per a la mateixa
19

Paràgrafs eliminats en virtut de les al·legacions presentades.

20

Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.

21

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

22

Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.
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finalitat rebuts de persones físiques o d'entitats públiques o privades, no s'ha trobat cap
document acreditatiu respecte d'això, ni tan sols cap requeriment administratiu a fi d'aclarir si el
total dels ingressos rebuts efectivament per la mateixa activitat no supera el cost total que
suporta la beneficiària.
En els expedients de les línies A, B i D s'ha constatat que hi ha beneficiàries que han
incomplert l'obligació de justificar l'execució del projecte o activitat subvencionada en la forma
establerta en la normativa reguladora o d'altres establertes en la convocatòria sense que s'hagi
fet cap requeriment administratiu respecte d'això i sense que el fet de l'incompliment hagi tingut
cap tipus de repercussió. No s'ha constatat cap modificació de les resolucions de concessió ni
cap reintegrament. Concretament:
- En els expedients núm. A1 i A4, la relació de justificants de despeses presentada és genèrica,
sense cap concreció que permeti relacionar clarament els costs que ha tingut cada taller o
activitat objecte de subvenció amb la relació de justificants imputats.
- En l'expedient núm. B3, formant part de la justificació del projecte d'activitats socioculturals es
presenten despeses de menjar i begudes, per un total de 1.383,20 euros, tipus de despeses
expressament excloses en les bases reguladores com a despeses imputables al projecte. 23
24

- En els expedients núm. D1, D2, D3 i D4 no consta que s'hagi presentat el certificat signat per
la mateixa beneficiària en el qual es faci constar que els béns i o serveis rebuts s'han destinat a
l'esdeveniment objecte de subvenció, que era l'única documentació justificativa exigida en la
convocatòria.
- En l'expedient núm. D5 l'entitat beneficiària, que va presentar sol·licitud el 19 de febrer de
2014, resolta el 3 d'abril i notificada el 7 de maig, consta un certificat signat el 22 de maig de
2014, en el qual es fa constar que: «els trofeus i/o ambulàncies i/o inflables que rebré en
concepte de subvenció en espècies seran utilitzats per a dur a terme l'esdeveniment XXII Mitja
Marató Ciutat de Palma el/s pròxim/s/dia/dies 23 de març.»
1.2.e) Pagament
En cap dels expedients de les línies analitzades no consta que la Intervenció hagi fet cap
tipus de fiscalització prèvia de cap dels actes de contingut econòmic, tal com exigeix l'art. 9.4
de la LGS en relació amb l'art. 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En cap dels expedients de les línies analitzades no consta la incorporació del certificat emès
en els termes exigits en l'art. 88 del RGS, a fi de posar de manifest tant la justificació correcta
de la subvenció com la inexistència de resolucions declaratives de la procedència de
reintegrament i de lliuraments de retenció de pagament de quantitats pendents d'abonar a la
beneficiària.
En la línia D, atès que es tracta d'una convocatòria amb tramitació de despesa anticipada, no
consta tramitació de l'expedient de despesa en el qual el certificat d'existència de crèdit s'ha de
substituir per un certificat expedit per l'oficina pressupostària corresponent en el qual es faci
constar que s'esdevé alguna de les circumstàncies que permeten l'aprovació de la convocatòria
23

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Paràgrafs eliminats en virtut de les al·legacions presentades.
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en un exercici pressupostari anterior a aquell en el qual s'hagi de resoldre (art. 56 del RD
887/2006).
En les línies C i D no consta l'emissió de cap document comptable AD per un import del crèdit
corresponent a la convocatòria, amb caràcter previ a l'aprovació i la publicació, amb
l'incompliment del que disposa l'art. 34 de la LGS.
En la línia C consten emesos diferents documents comptables corresponents a l'aprovació de
la despesa després de la resolució de concessió dels ajuts, al mateix temps que correspon
reconèixer l'obligació i fer al pagament per l'import corresponent als bons escolars que se
satisfan a les diferents escoletes d'infants, al llarg de tot el curs escolar 2014/2015.
En la línia D, en què l'adquisició dels béns i dels serveis que es concedeixen es du a terme
amb posterioritat a la convocatòria de l'ajut, és aplicable el que disposa l'art. 34 de la LGS
respecte a la necessitat d'aprovació de la despesa amb caràcter previ a la convocatòria i
s'emeten documents comptables ADR amb posterioritat, a l'hora d'adquirir els béns o serveis.
En la línia D es fan diferents entregues de béns i es presten serveis abans de la realització de
l'esdeveniment esportiu i abans que la beneficiària hagi presentat la documentació justificativa,
sense que aquesta possibilitat estigui prevista en la normativa reguladora de la subvenció, tal
com exigeix l'art. 34.4 de la LGS i l'art. 20 de l'OGRCS. Fins i tot s'ha constatat que es fan
entregues de béns i serveis abans de dictar la Resolució de concessió.
En els expedients núm. D1, D2, D3 i D4, la mateixa entitat beneficiària rep trofeus i medalles
valorats en un import total de 10.347,70 euros; serveis mèdics i ambulàncies per un import de
6.828,56 euros, i inflables per un import de 1.548,00 euros, quan, conforme a la convocatòria,
la valoració de la quantitat màxima per subvencionar en espècies (per sol·licitant, ja que cada
entitat interessada havia de presentar una sol·licitud) no podia superar els 2.590,00 euros pel
que fa a medalles i trofeus; els 1.850,00 euros pel que fa a ambulàncies, i els 480,00 euros pel
que fa a arcs i castells inflables. Això determina un incompliment manifest de la prohibició
establerta en l'art. 22.3 de la LGS.
En tots els expedients analitzats de les línies A, C i D, es fa el pagament i s'incompleix el
que determina l'art. 34.5 de la LGS, és a dir, sense que cap dels beneficiaris hagi acreditat que
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, tal
com exigeix l'art. 22 del RGS i l'art. 7 de l'OGRCS. No consta cap document acreditatiu
respecte d'això, vigent a la data de pagament, ni tan sols la declaració responsable com a mitjà
d'acreditació simplificat permès en els supòsits prevists en l'art. 24 del RGS.25

25

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

Això no obstant, malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, la declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social aportada per les entitats beneficiaries en el moment de la sol·licitud de la subvenció no
esmena la incidència, atès que l’art. 34.5 de la LGS estableix que no es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, aspectes que han de quedar adequadament acreditats en
l’expedient.
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B.2. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
B.2.a) Criteris de selecció
Les relacions rebudes per l'SCIB de subvencions de concessió directa sumen un import total
d'obligacions reconegudes de 629 milers d'euros.
D'aquestes relacions, s'ha seleccionat una mostra de 6 expedients de subvencions concedides
de forma directa per un import de 424 milers d'euros, que suposen el 67,4 % de l'import total
d'aquest tipus de subvencions, segons les relacions que l'Ajuntament i els organismes
autònoms han tramès a l'SCIB. Els criteris de mostreig aplicats per seleccionar la mostra
d'expedients de subvencions de concessió directa són els següents:


S'han seleccionat els 6 expedients de subvencions de concessió directa de més import.



Amb posterioritat a la selecció, una vegada analitzats els expedients de conveni
seleccionats s'ha inclòs en l'abast de la fiscalització, com a subvenció directa, el
conveni que l'Ajuntament va formalitzar amb la Fundació Banc d'Aliments.

La classificació de les subvencions de concessió directa per entitats, segons les relacions
trameses, és la següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA PER ENTITAT (en euros)
Entitat
Ajuntament de Palma

Tipus d'ens

Total relacions de subvencions directes
Nombre
%
Import
%

Mostra seleccionada
Nombre
Import
% Cob.

Ajuntament

5. Benestar social
19. Salut

Àrea
Àrea

Patronat Municipal de l'Habitatge

3
1

Organisme autònom

TOTAL

1,2%
0,4%

95.000,00
320.250,00

15,1%
50,9%

3
1

247

98,4%

251

100,0%

95.000,00
320.250,00

100,0%
100,0%

213.387,30

33,9%

3

8.420,62

3,9%

628.637,30

100,0%

7

423.670,62

67,4%

B.2.b) Relació dels expedients seleccionats
Els expedients de subvencions de concessió directa que han estat seleccionats per analitzarlos i les deficiències detectades són els següents:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA SELECCIONADES (en euros)
Exp. Entitat subvencionada

Descripció

Departament

1

Cruz Roja Española, SA

Ajut Tifó Haiyan

Benestar Social

2

UNICEF

Ajut Tifó Haiyan

Benestar Social

3

Fundació Banc d'Aliments

4

Escorxador i Serveis
Càrnics Palma, SL

Recollida, emmagatzematge i distribució d'aliments per
a persones en situació de necessitat
Dèficit d'explotació gestió servei d'escorxador

5

M.P.R.

Ajuda lloguer habitatge

6

N.M.G.

Ajuda lloguer habitatge

7

Y.G.T.

Ajuda lloguer habitatge

Benestar Social
Sanitat i Consum

Tipus
Art. 22.2.c de
la LGS
Art. 22.2.c de
la LGS
Art. 22.2.c de
la LGS
Art. 22.2.c de
la LGS

Patronat Municipal de Art. 22.2.c de
l'Habitatge
la LGS
Patronat Municipal de Art. 22.2.c de
l'Habitatge

la LGS

Patronat Municipal de Art. 22.2.c de
l'Habitatge

TOTAL

la LGS

Import
25.000,00

1, 2, 3 i 4

25.000,00

1, 2, 3 i 4

45.000,00

1, 2, 3 i 4

320.250,00

1i2

2.876,16

1, 2, 3 i 4

2.696,16

1, 2, 3 i 4

2.848,30

1, 2, 3 i 4

423.670,62
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE
SUBVENCIONS DIRECTES
Codi

Descripció de la deficiència

1

Questions prèvies de compliment normatiu quant als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació

2

En la tramitació del procediment

3

En la justificació de la subvenció

4

En el pagament

B.2.c) Resultats de la fiscalització
L'anàlisi dels expedients de subvencions de concessió directa s'ha duit a terme amb la
diferenciació de les fases següents:
2.1. Qüestions prèvies de compliment normatiu pel que fa als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació
2.2. Procediment de concessió
2.3. Justificació de la subvenció
2.4. Pagament

Incidències:
2.1. Qüestions prèvies de compliment normatiu pel que fa als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació
En els expedients núm. 4, 5, 6 i 7 no consta la previsió de la concessió de la subvenció en
l’exercici pressupostari corresponent en un pla estratègic de subvencions prèviament aprovat,
de conformitat amb el que determinen l’art. 8 de la LGS i els art. 10-12 del RGS.26
En cap dels expedients analitzats la subvenció no es troba prevista nominativament en els
pressuposts ni es concedeix en compliment de cap previsió legal.
En cap dels expedients analitzats, excepte en l’expedient núm. 4, no consta cap informe ni
memòria ni cap altre document acreditatiu de les raons d'interès públic, social o d'altres que
dificulten la convocatòria pública i que, per tant, justifiquen el caràcter excepcional de la
subvenció i la seva concessió pel procediment de concessió directa, de conformitat amb els art.
65-67 del RGS en relació amb l'art. 68 i següents de la Llei 30/92, tal com exigeix l'art. 22.2.c)
de la LGS.
En l’expedient núm. 4 l’objecte de la subvenció que concedeix l’Ajuntament de Palma és el
foment de les instal·lacions de l’escorxador de Palma i cobrir el dèficit d’explotació des de l’inici
de l’activitat l’any 2012 i durant els anys 2013- 2016, per un import màxim de 1.625.000,00
euros, fins a un màxim anual de 355.000,00 euros. De la documentació que constava en
l’expedient es desprèn que el beneficiari de la subvenció és l’empresa que gestioni i exploti
l’escorxador. Per tant, la concessió de la subvenció està vinculada a la gestió d’un servei de
competència municipal, d’acord amb l’art. 25 g) de la LBRL vigent fins a 31 de desembre de
2013. I una part dels fons, 850.000,00 euros, prové d’una subvenció atorgada pel Govern

26

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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autonòmic a l’Ajuntament de Palma, per un import corresponent al 52,3 % de la quantia de la
subvenció que es concedeix a la beneficiària en l’expedient núm. 4.
En l’expedient consta una memòria justificativa que signa, el 15 de juliol de 2013, la regidora de
l’àrea delegada de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma i de la qual es deriva la decisió
conjunta del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma de fomentar la realització de
l’activitat de l’escorxador per atendre les necessitats de la cabanya ramadera i la manca de
recursos en l’àmbit de l’illa de Mallorca.
D’altra banda, els dies 28 i 29 de juliol de 2012, l’entitat Mercapalma publica en la premsa local
dos anuncis sobre la cessió, mitjançant un contracte d’arrendament, de les instal·lacions de
l’escorxador ubicades a la unitat alimentària de la mateixa entitat, amb al finalitat que els
interessats puguin recollir les condicions de l’oferta fins al dia 1 d’agost de 2012.
Posteriorment, el 16 d’agost de 2012, l’Ajuntament de Palma, a la vista de la seva competència
en la matèria, publica tres anuncis en la premsa local relatius al contracte en qüestió i la
subvenció amb les característiques següents:


Es refereix a un contracte de «cessió de local» de l’empresa Mercapalma, atès que són
les úniques instal·lacions del municipi autoritzades per desenvolupar l’activitat
l’escorxador.



Indica que, amb la finalitat de promoure la concurrència entre els possibles interessats
per concertar el contracte, l’Ajuntament, amb la col·laboració del Govern autonòmic,
atesa la seva utilitat pública i interès social, té previst atorgar una subvenció fins a un
import màxim de 355.000,00 euros a l’adjudicatari del contracte.



Estableix un termini fins al 22 d’agost de 2012 perquè els possibles interessats puguin
recollir la documentació que han d’aportar per optar a «concertar» el contracte de
cessió de local amb l’empresa Mercapalma. I un termini de 10 dies hàbils, a partir
d’aquella data, per presentar la documentació requerida.

L’entitat Mercapalma és una societat mercantil íntegrament participada per capital públic i té la
consideració de mitjà propi de l’Ajuntament de Palma, per la qual cosa està sotmesa a la
normativa de contractació del sector públic. Aquesta circumstància fa que sigui poder
adjudicador, d’acord amb els art. 3.1 i 3.3 del TRLCSP, però no és administració pública a
efectes de l’art. 8 del mateix text legal.
Atesa la relació entre la subvenció analitzada i el contracte d’arrendament de les instal·lacions
de l’escorxador (tot i que aquest contracte no és objecte de fiscalització en aquest informe), de
l’anàlisi de la documentació aportada s’infereix que l’objecte del contracte conté elements de la
gestió de serveis públics, per la qual cosa no es pot considerar un contracte exclòs de l’àmbit
objectiu de la Llei de contractes del sector públic (art. 4 del TRLCSP). Això implica les dues
conseqüències rellevants següents:


Aquesta actuació és contrària a l’art. 85 de la LBRL, modificada per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que es remet a
les formes de gestió indirecta previstes en el TRLCSP, que són la concessió, la gestió
interessada, el concert o la societat d’economia mixta (art. 275 del TRLCSP), i no
mitjançant un contracte privat d’arrendament de la nau amb la condició que s’hi realitzi
exclusivament l’activitat d’escorxador i les accessòries que se’n derivin.



La licitació del servei d’escorxador, l’hauria de fer, a través de les formes previstes en el
TRLCSP, l’Ajuntament de Palma i no Mercapalma, atès que el servei de gestió i
explotació de l’escorxador és de competència municipal.
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A més, en el cas dels expedients 5, 6 i 7 l'objecte de la subvenció també és el pagament de
despeses de lloguer a tres persones físiques, de forma directa i sense concurrència amb altres
persones que es trobin en la mateixa situació econòmica i familiar que les beneficiàries.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta que s'hagi donat publicitat a les subvencions
concedides, de conformitat amb el que determinen l'art. 18 de la LGS i l'art. 30 del RD
778/2006, amb infracció dels principis de publicitat i transparència, que són de compliment
preceptiu en la gestió de les subvencions d'acord amb l'art. 8 de la LGS.

2.2. Procediment de concessió
En l'expedient núm. 3, el procediment no s'inicia en la forma exigida en els art. 65-67 del RGS
en relació amb els art. 68 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. No hi consta la
resolució d'inici d'ofici amb la proposta del centre gestor del crèdit pressupostari ni tampoc hi la
sol·licitud presentada per l'entitat interessada. No consta projecte ni memòria explicativa de
l'activitat que la interessada ha de dur a terme, ni tampoc cap pressupost que detalli i desglossi
les despeses i els ingressos prevists a fi de poder determinar l'objecte de la subvenció, el seu
interès públic i o social, el seu import o cost total, la quantitat o l'import de la subvenció, així
com exercir l'activitat de control de la justificació posterior i preceptiva.27
En l'expedient núm. 3, si bé hi consta un conveni signat amb la beneficiària, només es
determina l'objecte de la subvenció de forma genèrica en afirmar que es tracta de la realització
de les activitats de recollida, emmagatzematge i distribució periòdica d'aliments a entitats
benèfiques inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials, sense que consti cap
pressupost ni detall d'activitats que la beneficiària proposa presentats abans de l'aprovació i la
signatura del conveni, amb la qual cosa es desconeix quin projecte i quines actuacions
concretes ha de realitzar la beneficiària i per quin import.
En els expedients núm. 5, 6 i 7 no consta la tramitació de cap procediment per a la concessió
d'una subvenció, sinó que l'expedient consisteix en la simple revisió de l'import d'una subvenció
concedida des de fa anys, de forma directa i sense concurrència, a arrendataris d'habitatges de
protecció oficial en règim especial amb la finalitat de reduir el preu de la renda que també fixa i
actualitza l'Ajuntament, que és el titular dels habitatges.
En cap dels expedients analitzats no s'autoritza i ni s'aprova la despesa en els termes
prevists en el TRLRHL i en la Llei general pressupostària, tal com exigeix l'art. 34 de la LGS. En
concret:


En els expedients núm. 1 i 2, en els quals no consta cap tramitació per concedir la
subvenció ni per aprovar la despesa corresponent, l'òrgan competent emet el document
comptable d'autorització, de disposició de la despesa i de reconeixement de l'obligació
(ADO) en una data posterior a la resolució en virtut de la qual es declara justificada la
subvenció i se n'ordena el pagament.



En l'expedient núm. 3 no es fa cap tipus de previsió pel que fa a la despesa pluriennal a
què es compromet amb la signatura del conveni (art. 47 LGP i 57 RLGS).28



En l'expedient núm. 4 la distribució d'anualitats acordada (6 anys) excedeix la limitació
que estableix l'art. 47.2 de la Llei general pressupostària (4 anys), sense que consti

27

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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acord del Ple de la corporació pel qual s'amplia el nombre d'anualitats permeses per la
LGP, amb la prèvia justificació de l'excepcionalitat del supòsit (art. 174.5 del TRLRHL).


En els expedients núm. 5, 6 i 7 consta la resolució de revisió i determinació de l'import
de la subvenció dictada amb anterioritat a l'emissió dels documents comptables RC i
AD.



En els expedients núm. 1, 2, 5, 6 i 7 analitzats no consta l'informe de fiscalització prèvia
dels actes de contingut econòmic, tal com exigeix l'art. 9.4.d de la LGS en relació amb
l'art. 219 del TRLRHL. I en l'expedient núm. 4, encara que consta informe de
fiscalització prèvia, aquest no es va emetre en relació amb l'aprovació de la despesa i a
la subvenció d'1.625.000,00 euros acordada el 13 de novembre de 2013, sinó en
relació amb la concessió d'una subvenció pluriennal per un import d'1.508.780,00 euros
per satisfer en 4 anys.

En els expedients núm. 5, 6 i 7 la resolució de concessió de la subvenció o el conveni que
instrumenta la concessió, i que ha de tenir el caràcter de bases reguladores, no ha establert les
condicions i els compromisos aplicables d'acord amb la LGS ni té el contingut mínim d’acord
amb l'art. 65.3 del RGS.29
En els expedients núm. 1 i 2, no s'ha dictat cap resolució de concessió de la subvenció per la
qual l'òrgan competent autoritza i disposa la despesa, identifica el projecte i especifica les
activitats per al desenvolupament de les quals es concedeix la subvenció, la quantia a la qual
ascendeix el pressupost d'execució, així com les condicions d'execució per al compliment de la
finalitat de la subvenció amb infracció del que determinen els art. 9.4 i 28.1 de la LGS i 65.3 del
RGS pel que fa a la tramitació per concedir la subvenció, que, en aquests casos, és inexistent i
pel que fa al contingut que, com a mínim, ha de tenir la resolució de concessió. En particular:


Només consta un acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en la sessió de 22 de
novembre de 2013 en virtut del qual s'ordena dotar una partida pressupostària de
50.000,00 euros destinada a pal·liar els efectes del tifó a les Filipines i un acord de la
Junta de Govern adoptat un any més tard, l'11 de novembre de 2014, en virtut del qual
s'acorda declarar justificada la subvenció concedida a les beneficiàries i abonar l'ajuda
a cada una d'aquestes entitats.



No s'ha fixat el termini que té el beneficiari per executar el projecte o l'activitat
subvencionada, que tampoc consta concretada ni aprovada, la qual cosa determina la
impossibilitat de controlar el compliment de les obligacions de justificació en el termini
previst en la normativa reguladora de la subvenció (art. 19 de l'OGRCS).

En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 analitzats no consta, ni se sol·licita en cap moment, cap
informació relativa a altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos externs al beneficiari rebuts
d'altres administracions o ens públics o de caire privat per a la mateixa finalitat, amb infracció
de l'art. 72 del RGS. Tampoc s'utilitza, en el seu cas, cap sistema d'estampillament dels
justificants presentats en els termes prevists en l'art. 73 del RGS, la qual cosa impossibilita
controlar les possibles duplicitats en la imputació de costos a fi d'evitar incórrer en la prohibició
establerta en l'art. 19.3 de la LGS.

29

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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2.3. Justificació de la subvenció
En els expedients núm. 1, 2 i 3 l'entitat beneficiària ha incomplert l'obligació de justificar
l'execució de l'activitat o projecte subvencionat en la forma i el termini establerts o n'ha justificat
de forma insuficient l'execució, de manera que no hi consta adequadament acreditada la
destinació del 100 % dels fons públics que se satisfan a la consecució de la finalitat de la
subvenció concedida, sense que això hagi tingut cap repercussió pel que fa al pagament dels
imports de la subvenció concedida, amb infracció dels art. 30.8, 34.3 i 37 de la LGS. En
particular:


En els expedients núm. 1 i 2 no consta cap memòria d'actuació amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts ni tampoc es va presentar una memòria
econòmica justificativa del cost de les activitats concretes fetes amb el contingut que
exigeix l'art. 72 del RGS i 19 de l'OGRCS.30



En l'expedient núm. 1 només consten dues factures que la beneficiària imputa a la
subvenció de l'Ajuntament de Palma en un 8,3 % i en un 100,0 %, que va pagar el 25
de març de 2013 i el 6 de maig de 2013, quan la finalitat de l'ajut fou pal·liar els danys
causats pel tifó Haiyan a les Filipines el 8 de novembre de 2013. No consta cap
document que acrediti la destinació concreta donada als 25.000,00 euros rebuts de
l'Ajuntament.



En l'expedient núm. 3, l'entitat beneficiària presenta una memòria sense signar en la
qual es descriu de forma genèrica l'activitat a la qual es dedica la Fundació. No consta
una descripció de les activitats realitzades de forma detallada. No consta ni un sol
document del qual es derivi el registre d'aliments rebuts ni les entregues d'aliments a
les diferents entitats benèfiques del Registre Unificat de Serveis Socials, que era la
finalitat de la subvenció. La relació de justificants i els rebuts o factures presentats són
tots relatius a tot tipus de despeses generals de la Fundació, sense que es pugui
establir una correspondència directa i indubtable entre aquestes despeses i l'activitat
objecte de subvenció (art. 31 LGS), i sense que tampoc consti cap data concreta pel
que fa als ingressos rebuts d'altres entitats o persones per a la mateixa finalitat, amb
incompliment del que determina l'art. 30.2 de la LGS i l'art. 19 de l'OGRCS.
En concret, s'accepten despeses que és evident que corresponen a la gestió,
l'administració i el funcionament general de l'entitat subvencionada: llum, aigua, telèfon,
lloguer, reparació i conservació de vehicles, instal·lacions i maquinària, Seguretat
Social de l'empresa, inspecció, combustible, assegurances... En aquest cas, no hi
consta cap criteri d'imputació de costs indirectes prèviament fixat perquè ni tan sols es
va indicar en el conveni signat i, a més, no hi consta cap acreditació ni justificació
respecte d'això. L'òrgan que concedeix la subvenció ha acceptat totes les despeses i
els tants per cent d'imputació que ha presentat la beneficiària.

En els expedients núm. 5, 6 i 7 no consta la justificació de la destinació donada als fons públics
percebuts ni cap actuació per part del centre gestor de l'ajuda.31
30

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

31

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

Això no obstant, malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, en la qual afirma que hi ha coneixement puntual i exacte dels
treballadors socials de la destinació donada als fons percebuts i del fet que el pagament de l'ajuda està condicionat al pagament del lloguer, el
cobrament del qual també realitza el mateix organisme, sense abonament en efectiu metàl·lic, sinó com a minoració de la renda en el moment
en què aquesta se satisfà, no s’ha aportat la documentació justificativa corresponent que permeti verificar aquestes afirmacions i, per això, no
es pot acceptar l’al·legació.
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2.4. Pagament
En cap dels expedients analitzats, excepte en l’expedient núm. 4, no consta que s'hagi
incorporat el certificat de compliment del contingut d'acord amb l'art 88.3 del RGS, a fi de
manifestar tant la justificació correcta de la subvenció com la inexistència de resolucions
declaratives de la procedència de reintegrament i de lliuraments de retenció de pagament de
quantitats pendents d'abonar a la beneficiària. En particular:32
- En els expedients núm. 1, 2, 5, 6 i 7 no consta cap informe tècnic ni cap acte del qual
es derivi la revisió de la documentació presentada per les beneficiàries per constatar la
realització efectiva de les activitats subvencionades i/o la comprovació i acreditació de
la consecució de la finalitat de la subvenció. 33
- En l'expedient núm. 3 només consta un full tipus o model, que l'Ajuntament utilitza en
totes les subvencions en què es valora la justificació que presenta l'entitat beneficiària,
sense que hi consti la documentació que permeti constatar la realització efectiva de les
activitats objecte de subvenció.
En cap dels expedients analitzats, excepte en l’expedient núm. 4, no consta cap informe de
fiscalització amb caràcter previ de cap dels actes administratius dictats amb la finalitat de
satisfer l'import corresponent a les subvencions, tal com exigeix l'art. 9.4 de la LGS en relació
amb l'art. 214 i següents del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.34
En l'expedient núm. 1 consta la realització material del pagament sense que consti que l'entitat
beneficiària ha justificat l'execució de l'activitat subvencionada ni la destinació dels fons públics
percebuts, amb incompliment dels art. 30.8, 34.3 i 37 de la LGS i 19 de l'OGRCS.
En l'expedient núm. 2 consta la realització material del pagament el 3 de març de 2015, amb
caràcter previ a la presentació de la documentació justificativa (10/08/2015), amb incompliment
del que determina l'art. 34.3 de la LGS i 19 de l'OGRCS.
En els expedients núm. 5, 6 i 7 no consta ni la resolució de reconeixement de l'obligació ni
d'ordenació del pagament dictada per l'òrgan competent, prèvia la preceptiva comprovació i
acreditació en l'expedient de la destinació donada a l'import de la subvenció. Només consten
els documents comptables «O» i «P», dels quals es deriva l'ordre comptable de pagament dels
imports dels ajuts.
En l'expedient núm. 5, a més, consta que l'import inicial de la subvenció de 239,68 euros
mensuals, aprovat per la Resolució del gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge el setembre
de 2013, un any després es va reduir per la Resolució del gerent de setembre 2014 que el va
fixar en 154,89 euros, però aquesta modificació que no s'aplica i es continua amb les ordres
comptables de pagament emeses per l'import fixat l'any 2013.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 analitzats es fa el pagament sense complir el que
determina l'art. 34.5 de la LGS, és a dir, sense que cap dels beneficiaris hagi acreditat que es
troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, tal
com exigeixen l'art. 22 del RGS i l'art. 7 l'OGRCS. No hi consta cap document acreditatiu
respecte d'això vigent a la data de pagament, ni tan sols la declaració responsable com a mitjà
d'acreditació simplificat permès en els supòsits establerts en l'art. 24 del RGS.
32

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

33

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

34

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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RECOMANACIONS
- Aprovar un Pla Estratègic de Subvencions que inclogui totes les línies i les
subvencions directes que es preveu concedir i un sistema de control i avaluació dels
resultats de la seva aplicació.
- Aprovar una ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de cada
modalitat de subvencions públiques.
- Definir en les bases reguladores corresponents: uns criteris objectius que permetin
valorar cada modalitat d'activitat que interessi promocionar amb criteris objectius i
diferents barems, segons que es tracti d'activitats de caire social, cultural, educatiu o
d'altres, i tenir en compte que les activitats que s'han de subvencionar han d'estar
prèviament taxades i definides; els criteris de graduació dels possibles incompliments a
fi de determinar la quantia que ha de percebre el beneficiari o, si escau, l'import que ha
de reintegrar, i determinar, en les bases reguladores, la resolució de concessió o el
conveni instrumental, quines despeses són considerades subvencionables, el període
d'execució i el de pagament, i també què es considera despesa indirecta, documentació
acreditativa i criteris d'imputació i elegibilitat per justificar l'execució del projecte.
- Exigir als beneficiaris la informació i la documentació acreditativa d'altres ajudes o
subvencions rebudes i establir en les bases reguladores un sistema d'estampillament de
factures conforme al que determina l'art. 73 del RGS, a fi de controlar les possibles
duplicitats.
- Excloure de les activitats o els projectes subvencionables els que suposin el
desenvolupament de serveis de competència municipal, de serveis assumits com a
propis en virtut del conveni de col·laboració formalitzat amb altres administracions, o
qualsevol altra activitat que impliqui contraprestació, la qual s'ha de licitar i adjudicar
d'acord amb el TRLCSP.
- Atorgar subvencions directes únicament en els casos que estigui justificada la raó
d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de concurrència i deixar-ho
acreditat a l'expedient.
- Tramitar un procediment per resoldre la convocatòria de subvencions de conformitat
amb les normes del procediment administratiu comú i la LGS, amb respecte del principi
d'audiència.
- Dictar la resolució expressa en totes les concessions de subvenció.
- Dur a terme un control i un seguiment estricte i rigorós de les justificacions que han
presentat els beneficiaris, acreditatius de les despeses totals dels projectes
subvencionats i no tan sols de la quantia de la subvenció rebuda.
- Incorporar en els expedients els certificats de compliment del l'art. 88.3 del RGS, de la
fiscalització prèvia i de l'existència de crèdit.
- Iniciar, en el termini legal de prescripció, el procediment administratiu corresponent de
reintegrament en tots els casos en què es constati un incompliment de l'obligació de
justificació o una justificació insuficient; un incompliment total o parcial del projecte o
d'altres obligacions imposades al beneficiari de les subvencions concedides i satisfetes.
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2. CONVENIS
A.

METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

La relació de convenis formalitzats durant l'exercici 2014 tramesa per l'Ajuntament inclou
únicament dos convenis que sumen un import total d'obligacions reconegudes de 75.000,00
euros. Els convenis inclosos en la relació són els següents:

B.



Conveni amb l'Institut d'Estudis Baleàrics per organitzar i impartir cursos de català per a
la població adulta del municipi de Palma durant el curs 2014/2015. Les obligacions
reconegudes per l'execució d'aquest conveni són per un import de 30.000,00 euros.



Conveni amb la Fundació Banc d'Aliments per a la realització de tasques
d'aprovisionament, d'emmagatzematge i de distribució gratuïta d'aliments a persones
amb una situació econòmica precària. Les obligacions reconegudes per l'execució
d'aquest conveni són per un import de 45.000,00 euros.

EXPEDIENTS SELECCIONATS

B.1. Criteris de selecció i expedients seleccionats
Inicialment va decidir analitzar els dos convenis per controlar el compliment de la normativa
aplicable. No obstant això, una vegada vist el contingut dels expedients dels dos convenis es
va considerar més correcte que els resultats de fiscalització expressats en l'apartat B.2.
següent només vagin referits a l'anàlisi del conveni formalitzat per l'Ajuntament de Palma amb
l'Institut d'Estudis Baleàrics, atès que tant la qualificació com el contingut i la tramitació
realitzats per l'Ajuntament en relació amb l'altre conveni són els propis d'una subvenció directa.
Per aquest motiu, el conveni amb la Fundació Banc d'Aliments finalment ha estat objecte
d'anàlisi com a subvenció i els resultats de la seva fiscalització s'inclouen en l'apartat anterior
d'aquest Informe.
B.2. Resultats de la fiscalització
En l'anàlisi de l'expedient del conveni s'han diferenciat les fases següents:
1. Qüestions prèvies sobre la qualificació jurídica com a conveni de col·laboració
2. Contingut del conveni
3. Tramitació del procediment per a l'aprovació i la signatura del conveni
4. Execució del conveni i pagament

Incidències:
3.3. Tramitació del procediment per a l'aprovació i la signatura del conveni
En l'expedient no consta cap proposta, emesa per un tècnic de la unitat administrativa que té
al seu càrrec el crèdit corresponent, en la qual es justifiqui la necessitat de realitzar la despesa,
la insuficiència de mitjans propis, el seu import d'acord amb valors normals de mercat i el règim
jurídic aplicable, juntament amb el document comptable RC, tal com exigeix la base 18 de les
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Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Palma per a l'exercici 2014, pel que fa al
procediment de gestió de la despesa.
Tampoc no hi consta cap document comptable emès a l'hora d'aprovar i formalitzar el conveni
pel qual s'assumeixi el compromís de despesa davant de l'Institut d'Estudis Baleàrics. El
conveni disposa que l'Ajuntament de Palma ha de col·laborar en l'organització i en el
finançament dels cursos de català per a adults que s'organitzin i s'imparteixin a Palma des del
mes d'octubre de 2014 fins al mes de juliol de 2015. Per tant, en el moment de l'aprovació i de
la signatura del conveni, dia 22 d'octubre de 2014, ja s'ha iniciat l'execució de la prestació
material objecte de finançament; de fet, els efectes del conveni es retrotreuen al mes de
setembre de 2014. Durant l’exercici 2014 no consta l’aprovació de cap document comptable
d’execució del pressupost de despeses.
4. Execució del conveni i pagament
En l'expedient no consta cap document que justifiqui la realització de les actuacions objecte
del conveni, de conformitat amb el compromès emès abans de reconèixer l'obligació i de fer
efectiu el pagament de l'import corresponent a l'aportació compromesa per l'Ajuntament, amb
l'incompliment del que determinen l'art. 189 del TRLRHL i l'art. 59 del RD 500/1990, de 20
d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de
pressuposts. No obstant això, consta que l'Ajuntament fa efectiu el pagament dels imports
compromesos en el conveni durant els mesos d'abril i setembre de 2015.
Cal assenyalar que s'ha emès un certificat, durant la realització del treball de fiscalització que
ha duit a terme l'SCIB, que signa el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el 9 de febrer de
2017, en el qual fa constar els cursos de català organitzats i impartits segons el conveni. No
obstant això, en l'expedient d'aquest conveni no consta cap informe ni diligència
administrativa, degudament signada pel cap de servei o funcionari delegat, per la qual es faci
constar la conformitat de les actuacions realitzades amb allò que es va pactar en el conveni, tal
com exigia la base 25 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Palma per a
l'exercici 2014.

RECOMANACIONS
- Documentar adequadament a l'expedient de formalització del conveni la seva
necessitat i, en el seu cas, la insuficiència de mitjans propis, el seu import d'acord amb
valors normals de mercat i el règim jurídic aplicable.
- Realitzar la gestió pressupostària adequada dels fons compromesos en virtut dels
convenis subscrits, la qual s’ha d’ajustar al que disposa la legislació pressupostària
aplicable i les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
- Dur a terme un control i un seguiment estricte i rigorós del compliment de les
obligacions que estableix el conveni abans d'efectuar les aportacions compromeses.
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3. CONTRACTES
A.

METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

Segons el que estableixen els art. 29 de la LCSP i 39 i 40 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de
funcionament del Tribunal de Comptes (aplicables supletòriament a l'SCIB), l'Ajuntament ha de
trametre a la Sindicatura les relacions i els expedients de determinats contractes.
L'Ajuntament va trametre a la Sindicatura les relacions dels contractes formalitzats durant
l'exercici 2014 (llevat dels contractes menors) i les còpies dels expedients, l'import dels quals
superaven l'establert en l'art. 29 del TRLCSP.
Els expedients per fiscalitzar s'han seleccionat segons el que s'indica en l'apartat B.1 a partir de
les esmentades relacions.
L'abast de la fiscalització comprèn el mateix Ajuntament, els seus organismes autònoms, les
societats mercantils dependents i les fundacions. La classificació dels contractes formalitzats
durant l'any 2014 per aquestes entitats és la següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER ENTITAT (en milers d'euros)
Entitat

Total relacions de contractes remeses

Tipus d'ens

Nombre

%

Import

Mostra seleccionada

%

Nombre

Import

14
3

7.588
900

% Cob.

Ajuntament de Palma
Institut Municipal de l'Esport

Ajuntament
Organisme autònom

35
17

20,0%
9,7%

10.941
3.378

14,6%
4,5%

69,4%
26,6%

Patronat Municipal de l'Habitatge

Organisme autònom

1

0,6%

157

0,2%

Patronat Municipal d'Escola d'Infants

Organisme autònom

8

4,6%

2.146

2,9%

1

139

6,5%

Institut Municipal d'lnnovació
Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva)

Organisme autònom
Organisme autònom

1
1

0,6%
0,6%

5.194
98

6,9%
0,1%

1

5.194

100,0%

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram

Societat mercantil

93

53,1%

30.605

40,9%

8

14.202

46,4%

Empresa Municipal de Transports Urbans

Societat mercantil

8

4,6%

21.263

28,4%

2

19.731

92,8%

Societat Muncipal d'Aparcaments i Projectes
Empresa Funerària Municipal

Societat mercantil
Societat mercantil

2
2

1,1%
1,1%

45
269

0,1%
0,4%

Fundació Palma Espai d'Art

Fundació

1

0,6%

72

0,1%

Fundació Pilar i Joan Miró

Fundació

4

2,3%

632

0,8%

1

190

30,1%

Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
TOTAL

Fundació

2
175

1,1%
100,0%

15
74.815

0,0%
100,0%

30

47.944

64,1%

La classificació dels contractes formalitzats durant l'any 2014 per les entitats abans
esmentades, segons l'objecte, és la següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER TIPUS (en milers d'euros)
Tipus

Total relacions de contractes remeses
Nombre
%
Import
%

Mostra seleccionada
Nombre
Import
% Cob.

Obres

23

13,1%

10.785

14,4%

3

3.474

32,2%

Serveis
Subministrament

80
67

45,7%
38,3%

41.189
22.781

55,1%
30,5%

18
9

31.198
13.272

75,7%
58,3%

1
4

0,6%
2,3%

20
39

0,0%
0,1%

175

100,0%

74.815

100,0%

30

47.944

64,1%

Administratius especials
Gestió de serveis públics
TOTAL

La classificació dels contractes formalitzats durant l'any 2014 per les entitats abans
esmentades, segons el procediment d'adjudicació, és la següent:
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER PROCEDIMENT (en milers d'euros)
Tramitació

Total relacions de contractes remeses
Nombre
%
Import
%

Mostra seleccionada
Nombre
Import
% Cob.

Obert criteris múltiples

49

28,0%

13.670

18,3%

12

5.760

42,1%

Obert criteri preu
Negociat amb publicitat

105
1

60,0%
0,6%

59.458
37

79,5%
0,0%

13
1

41.428
37

69,7%
100,0%

Negociat sense publicitat

20

11,4%

1.650

2,2%

4

719

43,6%

175

100,0%

74.815

100,0%

30

47.944

64,1%

TOTAL

La classificació dels contractes formalitzats durant l'any 2014 per les entitats abans
esmentades, segons la tramitació, és la següent:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Tramitació
Ordinària
Urgent

Total relacions de contractes remeses
Mostra seleccionada
Nombre
%
Import
%
Nombre
Import
% Cob.
166 94,9%
73.494,2 98,2%
26
47.094 64,1%
3
1,7%
659,2
0,9%
3
659 100,0%

No especificada a la relació
TOTAL

B.

6
175

3,4%
100,0%

661,6
74.815,0

0,9%
100,0%

1
30

190
47.944

28,8%
64,1%

EXPEDIENTS SELECCIONATS

B.1. CRITERIS DE SELECCIÓ
Les relacions rebudes per l'SCIB, corresponents als contractes formalitzats en l'exercici 2014
per l'Ajuntament, els organismes autònoms, les societats mercantils i les fundacions, inclouen
175 expedients amb un import total adjudicat de 74.815 milers d'euros (IVA exclòs).
D'aquestes relacions, s'han revisat 30 expedients de contractació d'acord amb els criteris de
selecció següents:


S'ha fet una divisió per tipus d'òrgan de contractació amb la consideració següent:
d'una banda, l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i, de l'altra, les empreses
municipals i les fundacions.



De cada òrgan de contractació el volum de despesa del qual supera el 5 % del
pressupost inicial agregat s'han seleccionat els dos expedients de més import
d'adjudicació, segons els tipus de contracte i els diferents procediments d'adjudicació.
També s'han seleccionat els 3 expedients tramitats per urgència. Com a resultat
d'aquesta selecció, s'han examinat 24 expedients de contractació.



Pel que fa a la resta de contractes, s'han seleccionat, amb l'aplicació de criteris
estadístics, 6 expedients més, perquè, com a mínim, un 20 % del nombre total de
contractes analitzats s'hagi triat aleatòriament.

Dels 30 expedients analitzats, 19 corresponen a procediments que han adjudicat l'Ajuntament i
els seus organismes autònoms. La resta, 11 expedients, correspon a procediments que han
adjudicat les empreses municipals i les fundacions.
L'import total adjudicat en aquests 30 expedients, 47.944 milers d'euros (IVA exclòs), equival al
64,1 % de l'import total formalitzat en l'exercici 2014, 74.815 milers d'euros (IVA exclòs),
segons les relacions trameses per les entitats de l'àmbit subjectiu.
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B.2. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS
Seguidament es detallen els expedients dels contractes seleccionats que corresponen a
l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, les societats mercantils i la fundació, que han
estat seleccionats amb desglossament de l'objecte, l'import, la tramitació i el procediment, i les
deficiències amb el codi i descripció de cada una.
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Núm.

Ens

Objecte del contracte

Aj

Redacció projecte bàsic i Estudi SS i Salud Fase E obra de
restauració i rehabilitació del passeig de ronda de les murades de
Palma, sector del Baluard del Príncep

Aj

Redacció projecte execució Fase E de la Restauració i Rehabilitació
del pany de la murada i reurbanització de la zona del baluard del
Príncep a les murades de Palma

3

Aj

Redacció projecte bàsic, estudi de seguretat i salut, projecte
execució, direcció de les obres i coordinador de seguretat i salut, del
baluard del Princep, murades de Palma, fase D i F

4

Aj

5

Pressupost

Import

licitació

Adjudicat

Baixa

Tramitació
i proced.

Deficiències

56

Ordinària,
Negociat sense 1, 2, 4, 5 i 8
publicitat (2)

39

Ordinària,
Negociat sense 1, 2, 4, 5 i 8
publicitat (2)

485

485

Ordinària,
1, 2, 4, 5, 6 i
Negociat sense
8
publicitat (2)

Acord Marc del subministrament de combustible per al parc mòbil
municipal

2.323

2.323

Aj

Servei d'activitats educativo-culturals dels Casals de Barri

1.541

1.440

6

Aj

Servei de Lloguer, muntatge i desmuntatge de casetes per a l'edició
2014/15 de la Fira de Nadal i Reis

169

169

7

Aj

Servei de dipòsit, transport i lloguer de taules, cadires, torradores i
tanques per a esdeveniments institucionals i festes municipals

290

290

8

Aj

Servei de dinamització dels espais joves (SDEJ)

783

748

9

Aj

Serveis postals de l'Ajuntament. Lot 1. Repartiment complementari
del servei municipal de notificadors. Lot 2. Prestació del servei de
repartiment de notificacions d'expedients sancionadors de multes

3.480

1.480

10

Aj

Servei de control de plagues urbanes

499

448

10,2%

Urgència,
1, 2, 3, 6, 7 i
Obert, (2) (5)
8

11

Aj

Acord marc per a l'homologació del vestuari de la Policia Local de
Palma (49 lots)

700

690

(6)

Ordinària,
1, 2, 3, 6, 7 i
Obert, SARHA
8
(2)

12

Aj

Realització de les obres de reforma interior del centre cultural de
l'arxipèlag de Cabrera per a la tercera edat, ubicat al districte de
Ponent, avda. Joan Miró, 314, 1r

194

164

15,3%

1

2

47

56

39

Ordinària,
Obert (2)

1, 2 i 8

6,6%

Ordinària,
Obert (2)

1, 2 i 8

0,4%

Urgència,
Obert (2)

1, 2, 5, 6, 7 i
8

Ordinària,
Obert (2)

1, 2, 3, 6, 7 i
8

Ordinària,
Obert (2) (4)

1, 2, 6, 7 i 8

Ordinària,
Obert (2)

2, 3, 6, 7 i 8

4,4%

(8)

Ordinària,
Obert (2)

2, 3, 6, 7 i 8
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Núm.

13

14

Ens

Aj

Aj

Pressupost
licitació

Objecte del contracte

Servei d'informació i comunicació Palmajove

717

Subministrament de gasoil C per al quarter de la Policia Local

45

Import
Adjudicat
638

Tramitació
i proced.

Baixa
2,16%
(7)

Ordinària,
.

Obert (2)
Ordinària,
Negociat amb

45

Deficiències

1, 2, 6, 7 i 8

1, 2, 7 i 8

publicitat (2)
15

IMI

Prestació integral dels serveis tecnològics i de qualitat de

5.194

l'Ajuntament de Palma - projecte PISTCAP- (a)

5.194

Ordinària,

1, 2, 3, 4, 7 i

Obert (1)

8

Ordinària,
16

IME

Servei de manteniment Son Moix

648

424

34,6% Obert, SARHA
(2)
Ordinària,

17

IME

Servei de neteja Son Moix

18

IME

Servei d'escoles esportives municipals de natació sincronitzada i
salts de trampolí

19 PMEI

Gestió del servei d'atenció a la diversitat en educació infantil de 0 A
3 anys

20 EMAYA Subministrament de comptadors d'aigua potable

700

546

31

25

139

441

139

367

22,0% Obert, SARHA
(2)
1,39%
(7)

0,0%

.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8

Ordinària,
Obert (2)

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

Urgència,
Obert (2)

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

Ordinària,
16,7% Obert, SARHA 1, 2, 3, 4 i 7
(2)

21 EMAYA

Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics nous i

277

recauxats

219

Ordinària,
20,9% Obert, SARHA 1, 2, 3, 4 i 7
(2)

22 EMAYA Subministrament de combustible d'automoció a dipòsits d'Emaya

6.231

3.116

Ordinària,
50,0% Obert, SARHA

1, 2, 4 i 7

(2)
23 EMAYA Reestructuració abastament zona ponent

2.830

1.907

32,6%

24 EMAYA Subministrament elèctric en Mitja Tensió

5.811

5.719

1,6%

Ordinària,
Obert (3)
Ordinària,
Obert (9)

1

3, 4, 6 i 8

25 EMAYA

Demolició i construcció del dipòsit A en Son Anglada i reciclat
integral de residus sòlids per el seu ús in situ

2.536

1.762

30,5%

Ordinària,
Obert (3)

1i6

26 EMAYA

Subministrament de 156 Tm de "floculante orgánico a base de
poliacrilamida catiónica"

529

454

14,2%

Ordinària,
Obert (9)

1, 3, 4, 6 i 8
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Núm.

Ens

27 EMAYA

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Pressupost
Import
Tramitació
Objecte del contracte
Baixa
de licitació
Adjudicat
i proced.

Execució de reposicions asfàltiques i càrrega de mescla bituminosa
calenta i emulsió en planta

28

EMT

Subministrament de gasoil per a la flota d'autobusos

29

EMT

Servei de manteniment de les instal·lacions i flota d'autobusos de
l'EMT-Palma

30

Fundació Servei d'assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i
Miró Joan Miró a Mallorca

TOTAL

197

154

7.038

25.341

23.875

5,8%

249

230

9,6%
(10)

60.185

1, 4 i 6

Ordinaària,
2, 3, 4, 5, 6 i
Obert, SARHA
8
(2)

7.038

69.513

Ordinària,
Obert (3)

22,0%

Deficiències

.

Ordinària,
Obert (9)

2, 3, 4, 5, 6 i
7

Ordinària,
Obert (2)

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8

13,4%

Ens: AJ: Ajuntament de Palma; IMI: Institut Municipal d'Innovació; IME: Institut Municipal de l'Esport; PMEI: Patronat Municipal d'Escoles d'Infants; EMAYA:
Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA; EMT: Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA; i Fundació Miró:
Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca
Nota: Els motius de la diferència entre l’import d'adjudicació del quadre anterior i l'import d'adjudicació de la mostra de contractes seleccionada sobre les relació
de contractes tramesa per l’Ajuntament són els dos següents: els imports del quadre anterior inclouen l’IVA i com a conseqüència de la fiscalització s'han
detectat diferències entre la informació de la relació de contractes i els imports d'adjudicació segons la documentació fiscalitzada.
Licitacions anteriors a l'exercici 2014:
(a) L'expedient seleccionat, sobre la relació de contractes tramesa per Institut Municipal d'Innovació corresponent a l'exercici 2014, està directament vinculat a
un altre contracte, iniciat en exercicis anteriors, que també s'ha inclòs en la fiscalització pel que fa a l'execució corresponent al període 2014.
Tramitació, procediment i aclariments:
(1) Subjecte al TRLCAP.
(2) Subjecte al TRLCSP.
(3) Subjecte a les instruccions internes de contractació de l'entitat.
(4) L'adjudicació és per preus unitaris. L'import de la baixa està calculat segons baixa de preus unitaris sense IVA respecte a preus unitaris de licitació.
(5) L'òrgan de contractació ha tramitat el contracte com a no subjecte a regulació harmonitzada, tot i que realment s'hi ha de considerar.
(6) Baixes en els preus unitaris. Diversitat de baixes, donat que hi ha 49 lots, dels quals 4 queden deserts.
(7) Baixa calculada respecte a l'import de licitació sense IVA, donat que l'adjudicatari n'està exempt.
(8) Pressupostat inicialment per 3 lots, però el lot 3 va quedar finalment desert. Les baixes en els preus unitaris van des del 20% fins al 50% .
(9) Subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
(10) El pressupost inclou un IVA del 18% , vigent en el moment de la licitació. L'import d'adjudicació inclou un IVA del 21% , vigent quan es va adjudicar.
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE
CONTRACTES
Codi

Descripció de la deficiència

1

En la documentació preparatòria i les actuacions prèvies

2

En el contingut dels plecs o del document que regula la contractació

3

En els informes i l'aprovació de l'expedient

4

En l'actuació de la mesa o en la proposta d'adjudicació

5

En l'adjudicació del contracte

6

En la publicitat, les notificacions i les comunicacions

7

En la formalització del contracte

8

En l'execució del contracte
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B.3. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES DE L'AJUNTAMENT I ELS
ORGANISMES AUTÒNOMS
En l'anàlisi dels contractes s'han diferenciat les fases següents:
3.1. Actuacions preparatòries
3.1.a) Documentació preparatòria
3.1.b) Contingut dels plecs
3.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
3.2. Selecció, adjudicació i formalització
3.2.a) Actuació de la Mesa i proposta d'adjudicació
3.2.b) Adjudicació del contracte
3.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
3.2.d) Formalització i garantia
3.3. Execució

Incidències:
L'Ajuntament de Palma va trametre a la Sindicatura les relacions dels contractes formalitzats
per les entitats de l'àmbit subjectiu de l'Informe durant l'exercici 2014 (llevat dels contractes
menors). No obstant, com a conseqüència de la fiscalització realitzada, s'han detectat
diferències entre la informació inclosa en les relacions esmentades i la documentació que
constava en els expedients fiscalitzats, especialment pel que fa als imports d’adjudicació dels
contractes. Per això, no es pot garantir l'exactitud de tota la informació que sobre aquestes
relacions consta resumida en l'apartat «A. Metodologia i abast de la fiscalització» anterior.
3.1. ACTUACIONS PREPARATÒRIES
3.1.a) Documentació preparatòria
En els expedients núm. 5, 15, 16, 17 i 19 no consta que l'expedient s'hagi iniciat mitjançant la
justificació de la necessitat que ha fet l'òrgan de contractació en els termes exigits en els art. 11
i 67 del TRLCAP, art. 109 i 22 del TRLCSP i art. 73.1 del RGC. No consta en aquests
expedients -o, si hi consta, no es justifica suficientment- cap memòria ni informe tècnic
justificatiu de la necessitat de la contractació que concreti les tasques específiques ni que
acrediti la manca de personal tècnic necessari i la necessitat que es pretén cobrir, ni hi consta
l'extensió clara i determinada amb precisió del contingut de les prestacions per realitzar per
satisfer la necessitat que els serveis tècnics corresponents posen de manifest i que, per tant,
pretén cobrir l'entitat contractant.35

35

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En els expedients núm. 6 i 19 no consta la justificació de la tramitació urgent de l'expedient de
contractació.36
En els expedients núm. 1, 2, 3, 10, 14, 15 i 19 no consta la justificació de l'elecció del
procediment ni dels criteris d'adjudicació del contracte en els termes exigits en els art. 75.2 del
TRLCAP i 109.4 del TRLCSP. Només s'ha pogut constatar en alguns expedients un informe
tècnic en el qual es justifica l'elecció del procediment i s'afirma que es tracta del supòsit inclòs
en un article concret de la Llei, que és el que s’aplica, però sense que consti acreditada la
concurrència de cap de les circumstàncies requerides per a poder-lo aplicar. En l'expedient
núm. 14 no consta la justificació del motiu pel qual es fa un negociat.37
L’expedient núm. 10 s’ha tramitat com a no subjecte a regulació harmonitzada, però s’hauria
d’haver considerat com un contracte SARHA, atès que la categoria correcta del servei és la
«14. Serveis de neteja d’edificis», ja que l’Annex II del TRLCSP inclou en aquesta categoria els
codis CPV 90921000-9, 90922000-6 i 90923000-3, corresponents a serveis de desinfecció i
extermini, control de plagues i desratització, i el contracte supera, a més, els 200 milers d'euros
de valor estimat.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 i 19 no consta cap informe tècnic
ni estudis, ni càlculs o detalls justificatius del pressupost de licitació ni del valor estimat del
contracte amb la comparació que s'hagi pogut fer per comprovar que els preus són adequats
als de mercat, en els termes exigits en els arts. 14.1 del TRLCAP i 88.2 del TRLCSP.
En l’expedient núm. 16, servei de manteniment de les instal·lacions de Son Moix, per al càlcul
del pressupost no s’inclou el preu de les compres de subministraments de materials que,
segons el plec de prescripcions tècniques, ha de realitzar el contractista a càrrec de l'IME. A
més, no consta com s'ha calculat el cost de personal que s'inclou en aquest pressupost, atès
que no s'indiquen ni el nombre mínim d'hores per cada tipus de manteniment a realitzar, ni les
tasques concretes ni les freqüències mínimes per a cadascuna de les tasques.
En els expedients núm. 1, 2 i 3, tramitats per procediment negociat sense publicitat i adjudicats
al mateix contractista, no consta adequadament acreditada l’especificitat tècnica o d’exclusivitat
(art. 170.d del TRLCSP). A més, en els expedients núm. 1 i 2 hi ha indicis de fraccionament de
l'objecte del contracte, que consisteix en la redacció del projecte bàsic i del projecte d’execució
de la fase E de la restauració i la rehabilitació del passeig de la Murada, amb l'incompliment de
l’art. 86 del TRLCSP. Així s’eludeixen els requisits de publicitat i els relatius al procediment
d’adjudicació aplicable.
En l’expedient núm. 5 no consta cap informe tècnic que justifiqui la divisió de l'objecte del
contracte en diferents lots. No s'explica ni s'acredita per què la naturalesa de l'objecte així ho
requereix en els termes exigits en l'art. 86.3 del TRLCSP.
En els expedients núm. 3, 13 i 15 no s'ha pogut constatar que hi hagi el document comptable
«RC» amb càrrec a partida pressupostària corresponent exigible a la data d'aprovar el
pressupost ni a la de licitar el contracte.
En els expedients núm. 16, 17 i 18 consta l'informe d'1 d'octubre de 2013 de l'Oficina de Control
de la Despesa, que indica que «no es pot confirmar que l'IME tengui capacitat financera per fer
front a les despeses dels 6 contractes previstos», afirmació que inclou els tres contractes
fiscalitzats.
36

Malgrat l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Palma, les raons d’interès públic, atesa la data inajornable d’instal·lació de les casetes per
a la Fira de Nadal i Reis, no és una justificació acceptable per tramitar amb urgència l’expedient núm. 6, ja que el motiu és una falta de previsió.
37

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient núm. 15, que suposa un compromís de despesa pluriennal, no consta el certificat
de suficiència del límit de compromisos que es determinen en les normes pressupostàries (art.
69.3 del TRLCAP, art. 110.2 del TRLCSP i art. 174 del TRLRHL).38
3.1.b) Contingut dels plecs
En els expedients núm. 6, 8, 10, 11, 13 i 16-19 els PCAP no inclouen la Codificació Nacional de
Productes per Activitats (CNPA).
En l’expedient núm. 11 no s’ha inclòs de forma correcta la codificació corresponent a la
nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea, atès que
només indica el codi 18115, que sembla que es deu referir al CPV, però aquest codi no consta
en la relació de codis definits per la Comissió Europea. NO obstant, en l'anunci del DOUE sí
consta correctament el codi CPV 18100000, corresponent a roba de feina.
En l'expedient núm. 15 els PCAP contenen una definició i una regulació incorrecta del tipus de
contracte, atès que qualifiquen el contracte d'administratiu especial, quan, en realitat, l'objecte o
la prestació és un servei (prestació integral de serveis informàtics, codi CPV: 72000000,
72222300 corresponent a serveis informàtics i categoria 7: serveis, segons l'anunci en el
DOUE) amb la qual cosa s'incompleix el termini màxim de durada establert en la Llei per als
contractes de serveis i es fixa un termini de deu anys (art. 198 del TRLCAP, art. 279 de la
LCSP i art. 303 del TRLCSP).39
El PCAP no estableix les determinacions, que són preceptives segons l'art. 67 del RGC, per
determinar les regles de valoració, adjudicació i execució més adequades per satisfer les
necessitats públiques, en els expedients següents:

38



En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18 i 19 el PCAP no es concreten els
criteris de selecció basats en els mitjans d'acreditar la solvència econòmica financera ni
la solvència tècnica, sinó que només contenen una reproducció de la llista dels
possibles mitjans prevists en la Llei, sense especificar la solvència que, com a mínim,
s'exigeix per contractar amb l’Administració, perquè és la que es fa necessària per
satisfer l'objecte del contracte concret de la licitació, la qual cosa afecta l’objectivitat
que ha de presidir l’admissió dels interessats a la licitació.40



En l’expedient núm. 7, per procediment negociat, després que quedàs desert el
procediment obert, no s’ha establert cap criteri per acreditar la solvència financera o
econòmica i la tècnica o professional. Els plecs inicials no establien criteris de
solvència, però exigien classificació. En la nova licitació pel procediment negociat s’ha
eliminat l’exigència de classificació, però no s’exigeix cap tipus de solvència, ni tampoc
s’han aprovat nous plecs, sinó que es mantenen els plecs anteriors.



En l’expedient núm. 16, contracte del servei de manteniment de Son Moix, el PCAP no
inclou com a objecte del contracte el subministrament de materials al qual s’obliga
l’adjudicatari d’acord amb el que estableix el PPT, art. 2.1 del RGC. Atès que, conforme
al PPT, el licitador adjudicatari assumeix la prestació consistent en el subministrament
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de materials, el contracte s’hauria d’haver configurat com a mixt amb prevalença, en el
seu cas, de les prestacions corresponents al contracte de serveis.

41



En l’expedient núm. 16 no es concreten de manera suficient el contingut ni el mètode
de valoració dels criteris d’adjudicació, tan sols es determinen de forma genèrica, quan
la seva concreció és un requisit essencial.



En els expedients núm. 7, 9, 16, 17 i 18 no s'indica que el procediment es tramita de
forma ordinària, i en l’expedient núm. 19, que el procediment es tramita de forma
urgent. En els expedients núm. 6 i 10 els PCAP indiquen expressament la tramitació
ordinària, però després aquests expedients es tramiten de forma urgent.41



En l’expedient núm. 9, que consta de 3 lots, només s’han establert imports màxims de
despeses per publicitat per als dos primers lots, sense fer cap menció al lot núm. 3. En
l’expedient núm. 12 el PCAP especifica que no hi ha import màxim.



En l’expedient núm. 11, acord marc per a l'homologació del vestuari de la policia local,
en els criteris avaluables amb judici de valor es donen 10 punts a les millores, si bé no
es defineixen sobre quins aspectes s'han d'oferir. D'altra part, el criteri, objectiu, de
disposar de peces en estoc no és congruent amb els PPT, els quals exigeixen disposar
per cada lot obligatòriament en estoc de 5 peces de diferents tallatges. En canvi els
PCAP puntuen com si no constàs aquesta exigència, ja que si es disposen en estoc de
fins a 3 peces de diferents tallatges es puntua 1 punt; fins a 6 peces, 3 punts, i fins a 10
peces, 5 punts.



En els expedients núm. 7 i 14, contractes en què es liciten preus unitaris, es determina
que la garantia definitiva es calcula sobre el preu d'adjudicació, quan en aquests casos
s'ha de calcular sobre el pressupost de licitació (art. 95.3 del TRLCSP). En l’expedient
núm. 11 s’exigeix com a garantia definitiva el 5 % de l’import corresponent a un any de
contracte, en lloc d’exigir-la respecte de l’import total del contracte, que és d'una durada
de dos anys (art. 95.1 del TRLCSP).



En l’expedient núm. 15 no s'indica el pressupost base de licitació ni la seva distribució
en anualitats; es remet al plec de prescripcions tècniques. No conté la menció expressa
de l'existència dels crèdits necessaris per atendre les obligacions que es derivin per a
l'Administració del compliment del contracte fins a la seva conclusió ni, per tant, s'indica
consignació pressupostària.



En els expedients núm. 1, 2 i 14 el PCAP estableix com a procediment d'adjudicació el
negociat, però no s'hi indiquen els aspectes econòmics i tècnics que han de ser objecte
de la negociació en els termes exigits en l'art. 67 RGC, amb la qual cosa restringeix els
principis de publicitat i objectivitat que han de presidir l’adjudicació del contracte.



En els expedients núm. 1, 2 i 3 la redacció dels plecs és genèrica, atès que és una
transcripció de la Llei sense concretar-la ni adaptar-la a l’objecte del contracte, i dirigida
a l’adjudicació directa a una empresa concreta, a la qual consta que l’òrgan de
contractació va acordar notificar l’aprovació dels plecs. L’Ajuntament al·lega motius
d’especificitat tècnica o d’exclusivitat que no acredita.



En l’expedient núm. 15 el PCAP no conté cap referència al règim de pagaments.
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En l’expedient núm. 15 no es fa menció de les penalitats administratives que seran
aplicables.



En els expedients núm. 11 i 15 no s’especifica cap termini de garantia.



En els expedients núm. 1, 2 i 3 no s'especifica el valor estimat del contracte conforme a
l'art. 88 del TRLCSP. En els expedients núm. 9 i 18 el valor estimat del contracte indicat
en els PCAP és incorrecte, atès que no s’hi ha inclòs l'import de la despesa de les
possibles modificacions, fins a un 15 % i un 20 % de l’import del contracte,
respectivament (art. 88.1 del TRLCSP.)



En l’expedient núm. 19 s’hauria d’haver exigit classificació, atès que es tracta d’un
servei de la categoria 24, amb valor estimat superior a 200 milers d'euros.

En l’expedient núm. 15, el PCAP estableix els criteris d'adjudicació del contracte i la puntuació
màxima, però no especifica quines millores interessa més valorar d'acord amb l'objecte del
contracte i les necessitats per satisfer, ni fixa cap fórmula aritmètica ni cap altre sistema per fer
el càlcul dels punts ponderats per criteri, amb la qual cosa s'impedeix l'objectivitat i que els
licitadors coneguin totes les regles de valoració, en pla d'igualtat, en el moment de formular
l'oferta (art. 86 i 88 del TRLCAP).
En l’expedient núm. 15, el PCAP estableix els criteris d'adjudicació del contracte, amb
incompliment dels requisits d'objectivitat i vinculació directa a l'objecte del contracte establerts
en l'art. 86 del TRLCAP. Tres dels criteris d'adjudicació prevists en el PCAP, que suposen 25
punts del màxim de 100 previstos, valoren l'experiència i la capacitat dels licitadors. Conforme
al que disposa l'art. 86 del TRLCAP i l'art. 150 del TRLCSP, els criteris d'adjudicació que
necessàriament ha de fixar el plec de clàusules administratives han d'estar directament
vinculats a l'objecte del contracte, és a dir, al mateix servei per prestar o subministrament per
realitzar, i no al licitador. S'ha de tractar de criteris directament vinculats a l'element objectiu no
a l'element subjectiu del contracte, com és l'experiència o la qualificació professional del
licitadors. Aquests aspectes s'han de tenir en compte, però per acreditar el requisit específic de
solvència exigit per poder ser adjudicatari del contracte, conforme als art. 15 i següents del
TRLCAP i art. 19 del TRLCSP.
En l’expedient núm. 15 el PPT no estableix les determinacions, que són preceptives segons
l'art. 68 del RGC. Només relaciona els serveis per desenvolupar, mantenir i evolucionar el
sistema de programari de l'Ajuntament, però no determina amb detall i precisió les
característiques tècniques, ni determina el preu de cada unitat en què es descompon el
pressupost, tal com exigeix l’art. 68 del RGC. Es tracta de la descripció genèrica d’uns serveis i
d’una finalitat. Això, unit a la situació de manca de personal propi, funcionari i laboral, duu a
l'Administració a recórrer a aquest tipus de contractació que no té caràcter conjuntural, sinó que
és de caràcter estructural i permanent, com ho acredita el fet que l'adjudicatària té personal que
fa feina en el «contact center» de l'Ajuntament de forma continuada, així com presta serveis de
suport tècnic i de manteniment en matèria informàtica. Tot això permet qualificar el contracte de
contractació d'una empresa dirigida a suplir les carències de personal propi de l'Administració i
evidencia que l'IMI no disposava ni disposa tampoc d'una estructura de personal propi suficient
amb qualificació i coneixements informàtics.
42
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En l'expedient núm. 6, els PPT estableixen que l'empresa contractista ha de tenir a partir de
l'adjudicació: oficina, taller i magatzem a Palma o localitats limítrofes. Això exclou o perjudica
molt empreses que tenen taller i magatzem en altres localitats.
En l'expedient núm. 9 els PPT estableixen penalitats, les quals també s’especifiquen en els
PCAP, però hi ha una incongruència en la primera d’aquestes: d’acord amb els PPT no
practicar una notificació té una penalitat de 2,00 euros; en canvi, d’acord amb els PCAP la
penalitat és de 6,00 euros.
3.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
En l'expedient núm. 15 no consta l'informe de fiscalització prèvia emès en relació amb els plecs
i a la vista d'un expedient de contractació complet en els termes exigits en els art. 67.2 del
TRLCAP, 93.3 de la LCSP, 109.3 del TRLCSP i 138.5 del RD 1098/2001.43
En l'expedient núm. 10 l’informe de fiscalització prèvia menciona que es tramita com a
procediment ordinari, quan, en realitat, després es tramita de forma urgent.
44

En l'expedient 15 no consta l'informe jurídic que analitzi detalladament i es pronunciï sobre la
conformitat dels PCAP amb la normativa aplicable en els termes exigits en els arts. 138.3 RD
del 1098/2001, 49.4 del TRLCAP i 115.6 del TRLCSP en relació amb la DA 2ª 8.45
En l'expedient núm. 7 consta l'informe jurídic previ de la tramitació del contracte obert SARHA,
el qual va quedar finalment desert. Posteriorment, es torna a tramitar com a negociat sense
publicitat amb les mateixes condicions, excepte l'exigència de classificació. No consta que hi
hagi nou informe jurídic.
En l'expedient núm. 10 l’informe jurídic és favorable, però no fa cap referència al fet que la
tramitació del contracte és pel procediment d’urgència.
En l'expedient núm. 12 l’informe jurídic és favorable, tot i fer constar la disconformitat entre el
pressupost del PPT i el del PCAP.
En els expedients núm. 15, 16 i 17 no consta la resolució d'autorització de la despesa dictada
per l'òrgan competent simultània a l'aprovació de l'expedient de contractació i a l’inici del
procediment d'adjudicació, en els termes exigits en els art. 67 i 69 del TRLCAP. En els
expedients núm. 16 i 17 consta l'acord d'aprovació plecs i d'obertura del procediment de
contractació, però no l'aprovació de l'expedient ni de la despesa.
En els expedients núm. 16, 17 i 18 la publicació dels Plecs es realitza en unitat d'acte amb la
publicació de l'anunci de licitació. No s’indica el termini per presentar al·legacions als plecs. A
més, en l'expedient no s’ha deixat constància de si s’han presentat o no al·legacions als Plecs.
En els expedients núm. 16 i 17, en els anuncis de licitació al BOIB i BOE, no consta referència
al valor estimat del contracte, només el pressupost del contracte. En l’anunci al DOUE no
consta ni el valor estimat ni tan sols el pressupost. A més, en l’anunci al DOUE de l’expedient
núm. 17 consta com a codi del Vocabulari comú de contractes públics (CPV) el codi
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«90000000. Serveis de clavegueram, fems, neteja i medi ambient», en lloc del codi més precís
«90911200-8. Serveis de neteja d’edificis», que és el que consta en els plecs.
En l'expedient núm. 19, tot i que consta la publicació de la licitació al BOIB, no consta que
aquesta s’hagi publicat en el perfil del contractant (art. 142.4 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 9 l’anunci de la licitació publicat al DOUE posa que el contracte no pot ser
renovat, quan els PCAP estableixen que el contracte és prorrogable.
En l'expedient núm. 11, en l’anunci publicat al DOUE s’ha especificat un valor estimat de 579
milers d'euros, que és incorrecte, atès que no s’hi han inclòs les pròrrogues previstes.
En l'expedient núm. 10 manca la publicació de la licitació al DOUE. Aquest expedient s’ha
tramitat com a no SARHA, però la categoria del servei on s’hauria d’haver considerat és la «14.
Serveis de neteja d’edificis», atès que per CPV sí se l'hi ha d'incloure (l’Annex II del TRLCSP
inclou en aquesta categoria els codis CPV corresponents a serveis de desinfecció i extermini,
control de plagues i desratització).
3.2. SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
En els expedients núm. 1-19 no consta el registre d'entrada de la documentació que han
aportat els diferents licitadors que en certifiqui el moment de la presentació, tant pel que afecta
la documentació administrativa, les ofertes, la resolució d'esmenes o els documents presentats
abans de formalitzar el contracte, fet que ha impossibilitat que es pogués comprovar el
compliment dels diferents terminis marcats per la legislació i el procediment de contractació
(art. 38 de la Llei 30/1992).
3.2.a) Actuació de la mesa i proposta d'adjudicació
En l'expedient núm. 19 la mesa de contractació no compleix els mínims establerts en l’art. 21
del RD 817/2009, el qual requereix que hi hagi 4 vocals i, en aquest cas, només n’hi ha 2.
En l'expedient núm. 5, no consta que s'hagin revisat les possibles baixes temeràries. Al PCAP
es fa referència a l'aplicació de l'art. 85 del RGC, de la qual resulta que hi ha, en un dels lots,
un proveïdor amb una baixa amb presumpció de temeritat i la mesa no hi ha fet referència ni
anàlisi, quan hauria d'haver seguit el procediment marcat en l'art. 152 del TRLCSP. A més,
aquest licitador va resultar l'adjudicatari d'aquest lot.46
En els expedients núm. 1, 2, 3, 15 i 19 no s'ha deixat constància de les ofertes rebudes en el
termini previst per presentar-les en els termes exigits en l'art. 80.5 del RGC i 178.5 del
TRLCSP. En els expedients núm. 16, 17 i 18 només consta una relació extreta del programa
del registre, sense signar ni certificar expressament. En els expedients núm. 1, 2 i 3, per
procediment negociat sense publicitat, no consta ni tan sols l'escrit d'invitació notificat a
l'empresa que presenta la proposta i que després és l'adjudicatària.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta la negociació de les ofertes amb el licitador i
l'adjudicatari, el mateix en els tres contractes, en els termes exigits en els art. 169 i 176 i
següents del TRLCSP. Tal com han assenyalat reiteradament els òrgans consultius i els
tribunals administratius, la negociació amb els licitadors és un element essencial del
46

Malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, en l’expedient núm. 5, dividit en quatre lots, hi ha un licitador del lot 2, que després
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procediment negociat i, per tant, la seva omissió suposa la nul·litat de ple dret de l'adjudicació
del contracte. L’expedient núm. 14 s’ha tramitat com un contracte negociat amb publicitat, però
no hi consta cap tipus de negociació, ni el contracte és susceptible d’aquesta.
En l'expedient núm. 18 l’adjudicatari no ha presentat, dins el sobre relatiu a la documentació
administrativa, la documentació acreditativa de la solvència tècnica exigida pels plecs
(titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal responsable de l’execució
del contracte; i declaració i documentació acreditativa del material i l'equip tècnic de què es
disposarà per l’execució), però no consta que la mesa li hagi requerit aquesta documentació.
En l'expedient núm. 16, servei de manteniment de les instal·lacions de Son Moix, l’informe de
valoració dels criteris quantificables mitjançant el judici de valor exclou 5 dels 9 licitadors
presentats, per no arribar als mínims exigits pels plecs. Els PCAP exigeixen un mínim del 50 %
en cada un dels apartats avaluables amb criteris amb el judici de valor, el primer dels quals és
l’inventari. D'altra part, els PPT també especifiquen el Pla de Treball que s’ha de presentar dins
el sobre B i disposa que no es valora si hi manca: a) estudi, justificació i planificació de temps i
tasques; b) justificació i planificació de la maquinària, equips i mitjans materials que
s’utilitzaran, i c) experiència en contractes semblants. Aquests mínims que exigeixen els plecs
tècnics no estan suficientment concretats per poder determinar amb claredat l'exclusió d'un
licitador. En qualsevol cas, l’informe de valoració explica cada exclusió, però de forma poc
argumentada i no exactament correlacionada amb el que estableixen els PPT, atès que
l'argumentació de l’exclusió es refereix a la no-presentació (o presentació molt insuficient) de
l’inventari. Per tant, tot i que sembla que s’ha fet una revisió de la documentació presentada,
l’exclusió s’ha fet abans de realitzar la puntuació corresponent.
En l'expedient núm. 16 l’informe de valoració dels criteris subjectius, en l'apartat I.1.1, realitza la
valoració i descompon en subpuntuacions, les quals no estan descrites en els PCAP.
En l'expedient núm. 16 consta una errada en el quadre final de puntuacions respecte a un dels
licitadors, ja que la suma de les subpuntuacions en un dels apartats és de 0,15, però, en canvi,
en el quadre final de puntuacions se li atorguen, per error, 0,45 punts, si bé això no afecta la
selecció de l’adjudicatari final del contracte.
En l'expedient núm. 16 els plecs únicament remeten a l’art. 85 del RGC per considerar les
baixes temeràries i no determinen els altres paràmetres objectius, a més del preu, per apreciar
si una proposició no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats. Tot i això, el licitador que inicialment va oferir el preu més econòmic va ser
considerat en baixa temerària, una vegada que aquest va ser exclòs per no justificar
adequadament l'oferta, el licitador següent, que resulta adjudicatari, també hauria d’haver estat
considerat en baixa temerària, atès que la seva oferta era inferior en més de 25 unitats
percentuals el pressupost base de licitació. Per tant, no consta que s'hagi seguit el procediment
establert en l’art. 152 del TRLCSP, segons el qual s’ha de donar audiència al licitador perquè
justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que
permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, etc.
3.2.b) Adjudicació del contracte
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta documentació acreditativa que l'adjudicatària es trobi
al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de
l'adjudicació.
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En els expedients núm. 16, 17, 18 i 19 no consta que l’adjudicatari hagi aportat la justificació
d’estar al corrent de deutes amb l’Ajuntament de Palma en el moment de l’adjudicació, i tampoc
l’entitat contractant no ha fet la comprovació d’ofici.
En l'expedient núm. 6 consta un document del Departament de Comptabilitat de l'Ajuntament
de Palma, d’acord amb el qual hi ha pendents de pagament dos rebuts de l'IVTM. No consta en
l'expedient que s'hagin pagat o que se n'hagi fet la comprovació del pagament.
En l'expedient núm. 18 l’adjudicatari no ha presentat el darrer rebut de pagament de l’IAE, ni
tampoc l'acreditació de la seva exempció.
En els expedients núm. 16, 17 i 18 la resolució d’adjudicació està insuficientment motivada, no
hi consta la puntuació definitiva de cada licitador. En els expedients núm. 17 i 18, a més, no
consta la distribució de la despesa entre els anys corresponents.
En l'expedient núm. 18 l'import constituït en concepte de garantia definitiva ha estat del 5 % del
preu de licitació sense IVA, en lloc del 5 % del preu d'adjudicació.
En l'expedient núm. 19 no consta la notificació de l’adjudicació, ni a l’adjudicatari ni a l’altre
licitador presentat.
3.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
En l'expedient núm. 3 no consta que s'hagi donat a la formalització del contracte la publicitat
exigida en la Llei (art. 93 del TRLCAP, art. 138 de la LCSP i art. 154 del TRLCSP).
Dels expedients núm. 6-13, 16, 17 i 19 no es publica al BOIB la formalització, però sí
l’adjudicació, excepte l'expedient núm. 19, del qual no es publica ni la formalització ni
l’adjudicació.
En l'expedient núm. 19 la publicació al perfil va ser, segons consta a la mateixa publicació, el 7
de setembre de 2014, però això no s'ha pogut comprovar, atès que la impressió del document
és de 7 de juliol de 2015. En aquesta publicació consta com a data d'adjudicació l'1 de
setembre de 2014, erròniament, atès que la Junta de Govern la va aprovar el 10 de setembre
de 2014, prèviament aprovada pel Consell Rector el 4 de setembre de 2014.
En els expedients núm. 11, 16 i 17, contractes SARHA, no consta la publicació de la
formalització ni tampoc de l’adjudicació al BOE.
En l'expedient núm. 9 no es publica al DOUE la formalització, sinó que es publica, amb quasi
un any de retard, l’adjudicació. A més, aquesta publicació no concreta la baixada realitzada per
l’adjudicatari o els preus unitaris oferts, només especifica el valor estimat, el qual, a més, és
erroni, atès que inclou l’IVA.
En l'expedient núm. 13, que és un contracte de serveis de la categoria 26 i de quantia superior
a 200 milers d'euros, no consta la comunicació de l’adjudicació a la Comissió Europea. Tampoc
consta aquesta comunicació en el cas de l’expedient núm. 19, que és de la categoria 24 (art.
154 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 12 no consta la notificació a dos dels licitadors. En aquest mateix expedient
el contracte té data anterior a les notificacions de l’adjudicació realitzades.
En els expedients núm. 16 i 17 tampoc consta la publicació de la formalització ni de
l’adjudicació al DOUE (art. 154 del TRLCSP).
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En els expedients núm. 16, 17 i 18 no consta la comunicació de la formalització del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, i en l’expedient núm. 18 tampoc consta la
comunicació de la pròrroga d'aquest contracte.
3.2.d) Formalització i garantia
En l'expedient núm. 15 no consta el document comptable «AD» en el moment del
perfeccionament de l'adjudicació del contracte (amb l'adjudicació definitiva fins a la Llei del
2010 i amb la formalització del contracte a partir de la Llei del 2010 i després amb el TRLCSP).
En l’expedient núm. 15 no consta la resolució d'autorització i disposició de la despesa
corresponent dictada per l'òrgan competent, la Junta de Govern Local.
En els expedients núm. 6-14 el contracte només està signat per totes les parts a la darrera
pàgina, i tampoc s’han signat els plecs, que són part contractual (art. 26 del TRLCSP). Aquesta
mancança resulta transcendent, perquè una part dels requisits que s’estableixen com a
contingut mínim del contracte no es troba inclosa en el document contractual, el qual remet als
PCAP, atès que no es troben fefaentment acreditats la conformitat i, evidentment, el deure de
compliment per part del contractista.47
En els expedients núm. 6-14 no consta el pagament de les despeses de publicitat relatives al
procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte previstes en els PCAP corresponents
(art. 67.g del RGC).48
En els expedients núm. 16 i 17, que són contractes SARHA, no es compleix el termini mínim de
15 dies hàbils que ha de transcórrer entre la notificació de l’adjudicació i la formalització perquè
es pugui posar un recurs especial en matèria contractació. La formalització es realitza abans
d’aquests 15 dies.
3.3. EXECUCIÓ
En l'expedient núm. 4 l'execució del contracte es va iniciar sense la tramitació i la formalització
de cap contracte derivat de l’Acord marc, amb incompliment del que disposa la Llei (art. 9.3 del
TRLCSP).49
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no ha estat possible determinar la conformitat del termini
d'execució amb el termini previst en els plecs, 10 o 30 dies des de la formalització del
contracte, ni la correspondència de cada projecte amb les diferents fases previstes, atès que no
s'ha pogut visualitzar el projecte corresponent, que no consta en l’expedient ni en paper ni en
suport electrònic ni, per tant, la data de la presentació.

47

Malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, la signatura en totes i cadascuna dels fulls del document contractual respon a la
regla jurídica, o màxima contractual, reconeguda en la jurisprudència del Tribunal Suprem, conforme a la qual «scriptura, in qua nulla
subscriptio, nullam facit fidem». A més, no és acceptable l’afirmació que qualsevol defecte formal en la formalització queda automàticament
salvat amb l'inici de les prestacions i l'execució del contracte.
48

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

Això no obstant, malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, en la qual afirma que totes les despeses repercuteixen als
adjudicataris, no s’ha aportat la documentació justificativa corresponent i, per això, no es pot acceptar l’al·legació.
49

Malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, l'art. 27 del TRLCSP estableix que la perfecció dels contractes es compleix amb la
seva formalització. A més, pel que fa als contractes derivats d'un acord marc, l'art. 198 del TRLCSP estableix que, quan l’acord marc s’hagi
conclòs amb un únic empresari, els contractes que s’hi basen s’adjudiquen d’acord amb els termes que s’hi estableixin; per tant, aquests
contractes derivats s'han de formalitzar, encara que sigui un acord marc amb un únic empresari.
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En l'expedient núm. 7 el contracte, tramitat de forma ordinària, inicia l’execució després de
l’adjudicació, però abans que es formalitzi.
50

En l'expedient núm. 19, tot i que l’acord d’adjudicació estableix la data d’inici el 8 de setembre
de 2014 i que el contracte es formalitza el 24 de setembre de 2014, la factura del mes de
setembre inclou el mateix import que els altres mesos, en lloc de la part proporcional del mes.
En l'expedient núm. 2 no consta que l'adjudicatària hagi esmenat les deficiències assenyalades
en l'informe emès pel cap del Servei de Control d'Urbanitzacions i Infraestructures i en informes
de l'enginyer industrial i de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. No obstant les deficiències
assenyalades en els informes esmentats, consta que la Junta de Govern aprova el projecte
«amb condicions».
En l'expedient núm. 4 s'ha constatat un incompliment durant l'execució del contracte dels
termes en què s'havia d'executar la prestació. Així, consta que s'han facturat i acceptat els
subministraments d'altres tipus de carburants que no són objecte del contracte, sense que
s'hagi aplicat la conseqüència prevista en els plecs, ja que, conforme al punt 5 del plec de
prescripcions tècniques corresponent a aquest contracte, el combustible per subministrar
només pot ser gasoil A de consum habitual i benzina 95 i, en cas que se subministri un altre
tipus de carburant que no sigui objecte d'aquests plecs, l'import corresponent a aquests altres
subministraments ha de ser a càrrec del licitador i l'Ajuntament no ha d'abonar cap quantitat
que no sigui en concepte dels dos tipus de combustible citats. És més, consten comunicacions
dirigides a l'empresa adjudicatària del subministrament relatives als combustibles facturats en
les quals, en lloc d'aplicar la conseqüència prevista en els plecs s'indica a l’empresa
adjudicatària que emeti dues factures diferenciades, és a dir, d'una part, factures amb els
imports corresponents als dos tipus de combustible previst en el contracte i, de l'altra, si es fan
càrrecs d'altres tipus de combustible amb targes de l'Ajuntament, que s'inclogui l'import
corresponent en una factura a part.
D'altra banda, també s'indica en el plec de prescripcions tècniques que el subministrament es
fa només als vehicles que determini l'Ajuntament, concretament la central de compres, que ha
de facilitar una llista dels vehicles al contractista sobre la base del qual l’adjudicatària ha de
confeccionar les targetes de banda magnètica que han d'anar vinculades a un núm. de
matrícula concret, de manera que no es pot subministrar carburant si no és a vehicles el
conductor dels quals presenti una targeta amb la identificació de matrícula coincident amb la
matrícula del vehicle al qual es fa benzina, i, en cas contrari, queda prohibida la dispensació.
No s'ha pogut constatar el compliment d'aquesta obligació ni cap tipus de control respecte
d'això, ja que no consta en l'expedient cap llista de vehicles ni tampoc quin tipus de control
s'exerceix sobre els subministraments que es facturen.51
En els expedients núm. 2, 3 i 15 no consta cap acte formal de recepció de conformitat de la
prestació objecte del contracte en els termes exigits en l'art. 222.2 del TRLCSP ni la imposició
de cap penalitat.52
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Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.
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Malgrat l'al·legació formulada per l'Ajuntament de Palma, la documentació addicional aportada de l'expedient núm. 4 no esmena aquestes
incidències, atès que les factures i els albarans del període fiscalitzat no estan conformades adequadament i la llista de matrícules dels
vehicles aportada no és evidència suficient que justifiqui un control adequat sobre els subministraments facturats.
52

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient núm. 3, amb un termini d’execució de 10 dies per al lliurament projecte bàsic i de
30 dies per al lliurament projecte d'execució, només consta un informe emès pel TAG cap de
secció del Departament de Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament de Palma el 29 de
juliol de 2016, en el qual es posa de manifest que tant el projecte bàsic com el d'execució s'han
sotmès a l'informe d'EMAYA, Mobilitat, Infraestructures i Patrimoni, que l'adjudicatari del
contracte ha esmenat les deficiències assenyalades en aquests informes; que la darrera
modificació es va presentar el 7 de juny de 2016, i que el projecte encara no ha rebut l'informe
favorable dels organismes afectats per a la seva aprovació.
En l'expedient núm. 4 no consta cap conformitat amb les facturacions realitzades. Tan sols hi
consten dues factures mensuals pels subministraments que globalment s'han realitzat de
diferents tipus de carburants i el decret de pagament sense cap tipus d'informe tècnic ni acte en
el qual s'afirmi la conformitat amb els subministraments facturats.
En l'expedient núm. 7, servei de dipòsit, transport i lloguer de taules, cadires, torradores i
tanques per a esdeveniments institucionals i festes municipals, en quatre de les factures s’han
inclòs unes despeses corresponents a lloguer de tarimes, que no es corresponen amb l’objecte
d’aquest contracte.
En l'expedient núm. 15, relatiu al projecte PISTCAP, consta un incompliment del termini i de les
condicions d'execució del contracte segons el que estableixen els plecs de clàusules
administratives i tècniques. No consta que l'empresa adjudicatària hagi desenvolupat i entregat
a l'Administració totes les aplicacions del programari contractades amb el sistema TAO1
acordat ni implantat la tramitació d'expedients convinguda ni molt menys que s'hagi aconseguit
el model integrat de gestió de la informació municipal, la implantació del qual es va contractar.
A pesar d'això, arribat el termini d'execució del contracte l'any 2014, no es resol ni es liquida el
contracte tal com es trobava en els plecs, sinó que se'n modifica el termini d'execució, que
s'amplia un any.
Cal assenyalar que, respecte d’aquest contracte, no consta cap informe de recepció de
conformitat dels programes específicament desenvolupats ni de valoració dels serveis rebuts
en el marc del projecte PISTCAP. I no es desprèn de les actes del Comitè de Direcció (òrgan
de seguiment de l’execució), atès el seu contingut genèric. Tampoc no consta que l'empresa
hagi constituït el dipòsit notarial de la còpia en versió font dels nous programes desenvolupats
específicament per a l'IMI, tal com es va establir en el Plec de clàusules (clàusula 10ªC). Sí que
consten en la documentació tramesa diferents informes i comunicacions emesos al llarg del
termini previst d’execució del contracte (2004-2014), dels quals es deriva un incompliment de
l’obligació d'implantar el sistema integrat de gestió contractat, així com incidències detectades o
errors en les aplicacions instal·lades en el Departament d’Obres que impedeixen la gestió
correcta dels diferents expedients. No obstant l'incompliment detectat, no es va culminar
l'expedient de resolució del contracte iniciat per l'IMI ni tampoc hi ha constància de com es va
resoldre el contenciós administratiu instat per l’adjudicatària, en el qual reclamava també la
resolució del contracte, sinó que consta que encara es troba prestant el servei la mateixa
contractista. Hi ha constància, així mateix, d'un informe de 22 de juny de 2016 de la
coordinadora general d'Economia, Hisenda i Innovació i gerent de l'IMI en el qual posa de
manifest el desconeixement per part del personal tècnic de l'IMI de la totalitat dels serveis que
presta l’adjudicatària i de la situació de captivitat en què es troben a causa d'una manca de
control de l’execució del contracte.
En l'expedient núm. 1, en el qual es va aprovar el projecte sense que resti pendent l’esmena de
cap deficiència, no consta ni acte de liquidació del contracte ni devolució de la garantia
definitiva en els termes exigits en l’art. 222.4 del TRLCSP.
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En l'expedient núm. 5 no consta la formalització de la modificació del contracte que es va
tramitar i acordar pel que fa al lot 3 per incorporar una prestació no contemplada inicialment en
els termes i amb els requisits exigits en la Llei i en el RGC. No consta tampoc que el
contractista hagi reajustat la garantia del 5 % del preu del contracte arran de la modificació
acordada (art. 219 del TRLCSP).
L'expedient núm. 15, projecte PISTCAP, ha estat objecte de diverses modificacions o
ampliacions que tenen per objecte la prestació de serveis informàtics que ja es trobaven
inclosos en l'objecte inicial del contracte, amb l'increment, per tant, del preu inicial fixat i amb
l'incompliment dels requisits fixats en la Llei. La darrera modificació que consta en l'expedient
va determinar, així mateix, una alteració substancial pel que fa a l'objecte del contracte, sense
que consti cap tipus de tramitació.
L'adjudicatària, a més d'implantar un sistema de gestió d'expedients tributaris, la qual cosa ja
es trobava inclòs en l'objecte de l'expedient inicial adjudicat l’any 2004, amplia el servei i inclou
un conjunt d'activitats per comprovar la informació tributària dels contribuents dels diversos
recursos de dret públic, fonamentalment impostos i taxes, que integren la hisenda local. El
procediment que descriu el licitador/adjudicatari en la seva proposta inclou totes les fases del
procediment d'inspecció i liquidació de tributs establert en els art. 141 i 142 de la LGT, tenint en
compte que el seu personal ha de realitzar tasques de comprovació de dades i d'altres
relacionades en l'art. 142 de la LGT i que són reservades als inspectors de tributs perquè
impliquen l'exercici d'autoritat, amb infracció de l'art. 196.4 del TRLCAP en relació amb els arts.
92.2 de la Llei 7/1985, 12 del TRLRHL i 142 de la LGT, dels quals es deriva la prohibició que
siguin objecte d'un contracte de serveis tots els que impliquin exercici d'autoritat inherent als
poders públics. A més, aquest segon contracte ha estat objecte de 3 pròrrogues amb
modificació a l'alça del preu.
L'òrgan de contractació, el Consell Rector de l'IMI, el 23 de setembre de 2014 va aprovar una
pròrroga per un any del contracte inicial «PISTCAP» que havia de finalitzar el 30 de setembre
de 2014, sense que aquesta pròrroga estigués prevista en el contracte inicial, ja que només es
va preveure la pròrroga obligatòria per al contractista durant el temps imprescindible perquè
l'Ajuntament licitàs el nou contracte o assumís directament el servei, sense que en cap cas
pogués excedir de sis mesos.
No consta informe dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament sobre la pròrroga o modificació
contractual. No consta cap informe de valoració econòmica de la modificació ni, per tant, es va
determinar si suposava una alteració de l'import del contracte superior al límit quantitatiu
establert en la Llei del 10 % del preu primitiu; tampoc consta que es reajustàs la garantia del
contractista per l’import proporcional a la modificació. La modificació es fa efectiva amb una
despesa estimada de 6.286 milers d'euros anuals, IVA inclòs.
Consta, finalment, que en sessió del Comitè de Direcció de 19 de setembre de 2014
l’adjudicatària accepta les condicions generals de la pròrroga i que l'IMI assumeix l'obligació de
tancament de la plataforma del servei «Mainframe S/390», el 30 de juny de 2015, i es pacta tot
un sistema de penalitzacions per un import de 204 milers d'euros, IVA exclòs, que l'IMI s'obliga
a satisfer per cada trimestre de retard en el tancament d'aquesta plataforma. Això determina
una altra modificació addicional del contracte pel que fa al preu, acordada per un òrgan
incompetent i contrària als límits i els requisits establerts en la normativa de contractes del
sector públic. Les dues factures que consta que ha emès l'adjudicatària del servei pel concepte
«penalització», corresponents al 3r i 4t trimestre de l'any 2015, ascendeixen a un import total de
494 milers d'euros, IVA inclòs.
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En l'expedient núm. 15 no consta la fiscalització prèvia de cap dels actes de contingut
econòmic que exigeix el TRLRHL. No consta cap informe de la Intervenció de fiscalització previ
al reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament del qual es desprengui una anàlisi i
un control real i efectiu o la constatació de la realització del servei o activitat objecte de
facturació. De fet, fins al 2012 no consta ni tan sols cap Resolució de reconeixement de
l'obligació de pagament de cap de les factures que consta que l'IMI ha satisfet. Consta la
presentació a l'IMI des de l'any 2004 fins a maig de 2016 d'una factura cada mes pels
conceptes «serveis prestats» durant el mes corresponent i, després de l'ampliació de l'objecte
referida en aquest informe, de dues factures mensuals, una pels conceptes «serveis prestats»
o «serveis prestats mensualment oficina tècnica, sistemes, aplicacions, contact center 010,
borsa innovació» i una altra pel concepte «ampliació» o «Servei prestat centre integral
d’atenció telèfon 010». Això ha suposat un total facturat de 62.434 milers d'euros, dels quals,
segons la informació que ha tramès l'IMI, s'han satisfet un total de 58.273 milers d'euros, sense
que consti cap informe tècnic que relacioni o especifiqui els serveis que s'han rebut de
conformitat amb el que es va acordar en el contracte ni tampoc una valoració real conforme al
preu de mercat dels serveis efectivament prestats. De fet, arran de diferents informes que
consten en l'expedient tramès per l'IMI s'ha constatat un desconeixement, per part dels tècnics
de l'entitat, dels serveis prestats per l'adjudicatària, la qual cosa ha derivat en la impossibilitat
d'elaborar una llista tancada dels serveis prestats i de determinar el preu de mercat
corresponent a aquets serveis.
Així mateix, consta entre la documentació tramesa per l'IMI que l'adjudicatària ha presentat
diferents factures d'abonament per un import de més de 7 milions d'euros, justificades amb
“notes d’abonament” emeses per aquesta empresa adjudicatària, la qual cosa suposa
l'acceptació de diferències per excés de cost facturat per prestació dels serveis contractats,
segons informa el cap d'Administració de l'IMI en una nota tramesa sense signar. Cal
assenyalar que dels 58.273 milers d'euros pagats per l'IMI: 11.462 milers d'euros es varen
satisfer durant els anys 2014 i 2015, al marge de qualsevol contracte licitat i adjudicat d'acord
amb la normativa de contractes del sector públic. En concret, hi ha 6.224 milers d'euros que es
varen satisfer durant l'any de la pròrroga acordada, amb infracció de la normativa aplicable, fins
al 30 de setembre de 2014, i 5.238 milers d'euros durant l'any 2015 fora del contracte i de la
pròrroga esmentada. Consta, així mateix, que el servei s'ha continuat prestant durant l'any
2016 sense cap tipus de contracte licitat i adjudicat conforme a la normativa reguladora de
contractes de sector públic. Segons la informació facilitada per l'IMI el deute pendent a maig de
2016, ja que no es disposa de factures ni de dades posteriors a aquesta data, és de 4.160
milers d'euros.
En l'expedient núm. 16 s'observa que en l'execució, a més de les factures del contracte, les
quals sumen un total de 423 milers d'euros, IVA inclòs, import que va en consonància amb el
preu del contracte de 424 milers d'euros, consten factures mensuals de la mateixa empresa
que corresponen a compres de materials, que s’utilitzen per realitzar el manteniment. L'import
total de les factures de materials durant els dos anys d’execució del contracte és de 279 milers
d'euros, IVA inclòs. Per tot això, s'hauria d'haver licitat un altre contracte específic per les
compres de materials, o haver previst incloure aquesta despesa en el contracte de
manteniment.
En els expedients núm. 1, 2 i 4-19 no consta que s'hagin realitzat tots els pagaments en el
termini establert en l'art. 216 del TRLCSP. Així mateix, no consta l’abonament dels interessos
de demora i, si escau, de la indemnització per costs de cobrament corresponents (art. 216.4 del
TRLCSP i disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials).
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B.4. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ DE SOCIETATS MUNICIPALS
En l'anàlisi dels contractes de les societats mercantils municipals (poders adjudicadors que no
són administració pública), expedients núm. 20-29, s'han diferenciat les fases següents:
4.0. Instruccions internes de contractació
4.1. Actuacions preparatòries
4.1.a) Documentació preparatòria
4.1.b) Contingut dels plecs
4.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
4.2. Selecció, adjudicació i formalització
4.2.a) Actuació de la Mesa i proposta d'adjudicació
4.2.b) Adjudicació del contracte
4.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
4.2.d) Formalització i garantia
4.3. Execució
Les societats mercantils de l'Ajuntament de les quals han resultat seleccionats contractes són
les següents:


Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA)



Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA (EMT)

Amb relació a les normes d'aplicació en matèria de contractació per aquestes entitats, resulta
important destacar el següent:


Els procediments de contractació relatius a les activitats vinculades a la distribució
d'aigua potable i el transport estan subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els
serveis postals, sempre que el valor estimat del contracte, IVA exclòs, sigui igual o
superior als límits que s'estableixen a l'art. 16 d'aquesta norma.



La resta de contractes es troba subjecta al TRLCSP, d'acord amb el que disposa l'art.
3.3 d'aquestes normes, respecte a les entitats considerades poder adjudicador que no
tenen el caràcter d'administració pública, i tenint en compte el règim d'adjudicació de
contractes previst per a aquest tipus d'entitats en l'art. 173 i següents i 189 i següents
d'aquesta norma.



L'art. 191 del TRLCSP, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada,
estableix que els òrgans competents d'aquestes entitats han d'aprovar unes
instruccions, de compliment obligatori en l'àmbit intern d'aquestes entitats, en què es
regulin els procediments de contractació, de manera que quedi garantida l'efectivitat
dels principis rectors de la contractació pública i que assegurin l'adjudicació a l'oferta
més avantatjosa. En el cas que no s'aprovi aquest tipus d'instruccions, d’acord amb el
que estableix la disposició transitòria cinquena, aquests contractes es regeixen també
pel que disposa l’art. 190 del TRLCSP per als contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
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EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA (EMAYA)
Les instruccions internes de contractació d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, vigents per a l’any 2014, les va aprovar el Consell d'Administració de l'entitat el 7
de març de 2013.
Els contractes fiscalitzats d'EMAYA corresponen als expedients núm. 20-27 de la relació de
contractes.
Conforme als art. 20, 137, 190 i 191 del TRLCSP, relatius a la preparació i l'adjudicació de
contractes dels poder adjudicadors que no tenen el caràcter d’administració pública, i tenint en
compte la doctrina existent sobre la matèria, les instruccions que per a la contractació han
d’aprovar aquests ens poden recollir, en matèria de procediments d’adjudicació, el règim que
estimin més convenient, sempre que es garanteixin els principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, que conforme a l’art. 1 del TRLCSP
han de regir la contractació de tot el sector públic i sempre que l’adjudicació recaigui sobre
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
El Consell d’Administració d’EMAYA ha utilitzat, a l’hora de dissenyar els procediments, la
mateixa terminologia amb la qual el TRLCSP es refereix als diferents procediments
d’adjudicació, cosa que no és recomanable per evitar confusions innecessàries i inseguretat
jurídica (per això, és recomanable utilitzar denominacions diferents que no suscitin dubtes
d’aplicació).

Incidències:
4.0. INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ
Les Instruccions internes de contractació aprovades pel Consell d’Administració d’EMAYA,
vigents per a l’exercici 2014, asseguren, raonablement, el compliment dels principis i de les
exigències del TRLCSP, excepte pel que fa al fet següent:


No tenen previst un procediment de recepció d'ofertes que inclogui una certificació
acreditativa de la documentació rebuda i de la integritat de les proposicions
presentades en el termini de presentació d’ofertes.

4.1. ACTUACIONS PREPARATÒRIES
4.1.a) Documentació preparatòria
En els expedient núm. 20, 21 i 27 no consta cap informe tècnic que justifiqui la divisió de
l'objecte del contracte en diferents lots. No s'explica ni s'acredita per què la naturalesa de
l'objecte així ho exigeix en els termes exigits en l'art. 86.3 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 21 no consta l'informe tècnic justificatiu de la fusió de les prestacions, els
subministrament i els serveis, en els termes exigits en l'art. 25 del TRLCSP a tots els ens del
sector públic.
En els expedients núm. 20, 21, 22 i 23 no consta la justificació de l'elecció dels criteris
d'adjudicació del contracte en els termes exigits en els art. 109.4 del TRLCSP.53
53
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En l'expedient núm. 25, que és un contracte d’obres per un import superior a 300 milers
d'euros, no consta la reserva de crèdit corresponent a l'1 % cultural (art. 80 de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears).
En els expedients núm. 20, 23 i 26 no consta cap informe tècnic ni estudis, ni càlculs o detalls
justificatius del pressupost de licitació ni del valor estimat del contracte amb la comparació que
s'hagi pogut fer per comprovar que els preus són adequats als de mercat en els termes exigits
en l'art. 88.2 del TRLCSP i l'art. 17 de les Instruccions internes de contractació d’EMAYA.
En els expedients núm. 20, 21, 26 i 27 no consta cap document ni informe del departament,
servei o unitat responsable del control econòmic financer acreditatiu de l'existència de crèdit ni
de la rúbrica comptable amb càrrec a la qual es pot satisfer la despesa, en els termes exigits en
l'art. 109.3 del TRLCSP.
4.1.b) Continguts dels plecs
En els expedients núm. 20, 21 i 22 el PCAP no estableix les determinacions, que són
preceptives segons l'art. 67 del RGC per determinar les regles de valoració, adjudicació i
execució més adequades per satisfer les necessitats públiques, següents:


No conté la menció de l'existència de crèdit pressupostari ni el programa o la rúbrica
comptable prevista per atendre les obligacions que es derivaran del contracte fins a la
seva conclusió.



No concreta els criteris de selecció basats en els mitjans d'acreditar la solvència
econòmica financera ni la solvència tècnica, sinó que només conté una llista dels
possibles mitjans per acreditar-la, però sense especificar els requisits mínims exigits
que s’aplicaran com a criteri de selecció dels licitadors perquè puguin ser admesos a la
licitació.



No conté una determinació clara, precisa i inequívoca de tots els criteris que després
s’apliquen per a resoldre l’adjudicació.

En l'expedient núm. 20 s'estableix la possibilitat de modificar el contracte amb una simple
remissió als supòsits que disposa el TRLCSP, quan, conforme a l'art. 106, és preceptiu que els
plecs detallin de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què es pot modificar el
contracte, així com l'abast i els límits de les modificacions que es puguin acordar, amb indicació
expressa del percentatge del preu del contracte al qual com a màxim pot afectar la modificació
prevista i el procediment que s'ha de seguir. Cal assenyalar que les possibles modificacions i el
seu import s'han de tenir en compte per al càlcul del valor estimat del contracte, sense que en
relació amb aquests contractes s'hagi concretat ni s'hagi tingut en compte.54
En l'expedient núm. 25 es disposa la possibilitat de modificar el contracte per circumstàncies i
incidències que detalla el plec de clàusules administratives sempre que no suposin,
individualitzadament ni conjuntament un percentatge d'increment superior al 50 % de l'import
d'adjudicació. Aquesta modificació establerta en els plecs, però, no s’ha tingut en compte a
l'hora de fer el càlcul del valor estimat. Tot i això, en aquest cas no hauria tingut diferències pel
que fa al procediment, règim jurídic o requisits de publicitat aplicables (art. 88.1 del TRLCSP).
55
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56

4.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
57

En els expedients núm. 20, 21 i 26, tenint en compte que no consta cap document acreditatiu
de l’existència de fons disponibles per satisfer la despesa amb càrrec a una partida
pressupostària concreta, no consta tampoc l’autorització o l'aprovació expressa de la despesa
amb càrrec a cap rúbrica o partida pressupostària simultània a l'aprovació de l'expedient de
contractació i a l'inici del procediment d'adjudicació (art. 110.1 del TRLCSP). En l'expedient
núm. 26 tampoc consta que hi hagi hagut una aprovació de l’expedient ni dels plecs.
En els expedients núm. 24 i 26, subjectes a la Llei 31/2007, la licitació s’ha publicat al DOUE i
al BOIB, però no al BOE, com també exigeix l’art. 63 de la Llei 31/2007.
4.2. SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
4.2.a) Actuació de la mesa i proposta d'adjudicació
En els expedients núm. 20, 21 i 22, procediments subjectes a regulació harmonitzada, així com
en els expedients núm. 24, 26 i 27, no consta el certificat acreditatiu del nombre total i de la
integritat de les proposicions presentades en termini emès en els termes exigits en l'art. 80.5
del RGC.
En l'expedient núm. 26 no es conserva la documentació administrativa que va presentar
l’adjudicatari, ja que aquest va demanar la devolució de la documentació, una vegada finalitzat
el contracte i el període de garantia. Per tant, no s’ha pogut comprovar l’esmentada
documentació.
58
59
60

4.2.b) Adjudicació del contracte
61

4.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
En els expedients núm. 24, 25, 26 i 27 no consta la comunicació al Registre de Contractes del
Sector Públic (art. 333 del TRLCSP).
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4.2.d) Formalització i garantia
En els expedients núm. 20, 21 i 22 no consta el pagament de les despeses de publicitat
relatives al procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte previstes en els PCAP
corresponents (art. 67.g del RGC).62
63

4.3. EXECUCIÓ
64

En l'expedient núm. 26 s’ha comprovat que el pagament de les factures supera el termini de 30
dies que estableix l’art. 216 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 24, contracte del subministrament elèctric en mitjana tensió, s’ha realitzat
una pròrroga, que comprèn des de la finalització del contracte el 31 de juliol de 2015 fins a
l’inici d’un nou contracte el dia 1 d’octubre, sense cap tipus de tramitació administrativa prèvia.
Simplement hi consta un correu electrònic que proposa aquesta pròrroga i la contestació de
l’empresa per la qual l'accepta. D'altra part, els plecs especificaven que aquest contracte no era
prorrogable.
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EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA, SA (EMT)
Els contractes fiscalitzats de l'EMT corresponen als expedients núm. 28 i 29 de la relació de
contractes.

Incidències:
4.0. INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ
L'EMT no té aprovades, per a l'àmbit temporal de la fiscalització, unes instruccions internes de
contractació d'acord amb el que estableix l'art. 191 del TRLCSP.
4.1. ACTUACIONS PREPARATÒRIES
4.1.a) Documentació preparatòria
65

4.1.b) Continguts dels plecs
En l'expedient núm. 28 el PCAP no conté totes les determinacions que són preceptives
conforme amb l’art. 67 del RGC en els termes exigits en el TRLCSP per garantir els principis de
publicitat, transparència, lliure concurrència, igualtat i no-discriminació, així com l’objectivitat en
la valoració. Concretament:

65



No s'indica l'existència de rúbrica o partida pressupostària amb càrrec a la qual s'ha de
satisfer la despesa.



No s'especifica el valor estimat del contracte ni s’expressa la codificació corresponent a
la nomenclatura del CPV de la Comissió Europea.



No es fixen els requisits mínims de solvència per a la selecció prèvia dels empresaris,
sinó que només es relacionen els mitjans per acreditar-la de forma genèrica i s'indica
que la solvència presentada es valora a criteri de la mesa per determinar si els
licitadors tenen suficient solvència per a poder dur a terme el contracte objecte de
licitació.



Estableix la possibilitat de modificar el contracte amb una simple remissió als supòsits
que disposa el TRLCSP, quan és preceptiu, conforme a l'art. 106 que els plecs detallin
de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què es pot modificar el contracte,
així com l'abast i els límits de les modificacions que es puguin acordar amb indicació
expressa del percentatge del preu del contracte, el qual com a màxim pot afectar la
modificació prevista i el procediment que s'ha de seguir. S’ha de tenir en compte que
les possibles modificacions i el seu import s’han de considerar per al càlcul del valor
estimat del contracte, sense que en aquest cas s'hagi concretat ni s'hagi tingut en
compte.



No determina els criteris d’adjudicació. És el plec de prescripcions tècniques el que
determina que s’adjudica el contracte a l’oferta de millor preu, amb la qual cosa
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s'incorre en la prohibició establerta en l’art. 68 del RGC, que disposa que en cap cas el
plec de prescripcions tècniques pot contenir determinacions que són pròpies del plec
de prescripcions administratives.
66

En l'expedient núm. 29 els plecs no concreten si s’admeten o no variants (art. 62 de la Llei
31/2007).
En l'expedient núm. 29, servei de manteniment de la flota de busos, per calcular el pressupost
del contracte, així com per determinar-ne el valor estimat, només s'ha considerat la despesa en
manteniment tant preventiu com correctiu, així com les despeses estructurals de manteniment i
la neteja. Però no s'hi ha inclòs cap import pel concepte de reparacions per col·lisions, el qual
també s’inclou en el contracte i, per tant, s’hauria d’haver fet una previsió i incloure aquest
import en el pressupost i en el valor estimat del contracte (art. 17 de la Llei 31/2007.)
4.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
67

En els expedients núm. 28 i 29 no consta cap document de la direcció financera de l'EMT que
acrediti l'existència de fons disponibles amb càrrec al pressupost aprovat de l'EMT per poder
satisfer la despesa objecte del contracte.
En l'expedient núm. 29 la publicació de la licitació, tant al BOE com al BOIB, especifica que la
classificació Q2D és un requisit per a poder contractar. En canvi, els plecs concreten que no es
requereix classificació per poder licitar en aquest contracte, però que disposar de la
classificació Q2D ja atorga la solvència financera i tècnica necessària.
En l'expedient núm. 29 la publicació de la licitació al BOIB no especifica el valor estimat del
contracte, només especifica el pressupost del contracte sense incloure l’import de les possibles
pròrrogues.
4.2. SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
4.2.a) Actuació de la mesa i proposta d'adjudicació
En els expedients núm. 28 i 29 no consta cap document que certifiqui la integritat de les ofertes
presentades i la seva recepció en termini (art. 80.5 del RGC).68
4.2.b) Adjudicació del contracte
En l'expedient núm. 29 no consta cap document o informe on es faci la puntuació de l’oferta
econòmica de l’adjudicatari, encara que sigui l’únic licitador presentat (art. 61 de la Llei
31/2007.)
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En l'expedient núm. 28 no s'ha pogut constatar si la Resolució d'adjudicació té el contingut i es
troba degudament motivada en els termes exigits en l'art. 151.3 i 4 del TRLCSP, ja que en
l'expedient exhibit només consta un certificat acreditatiu del fet de l'adjudicació, de la raó social
de l'adjudicatari i de l'import i de la data d’adjudicació.69
En l'expedient núm. 29 no consta la Resolució d’adjudicació, sinó que simplement hi consta la
seva notificació, on és transcrita parcialment.70
4.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
En els expedients núm. 28 i 29 no s'ha pogut constatar la data de publicació de la convocatòria
en el perfil de contractant en els termes exigits en l’art. 142.4 del TRLCSP.71
En l'expedient núm. 29 la notificació de l'adjudicació no està suficientment motivada. No inclou
puntuacions ni les dades corresponents als antecedents de l'expedient (art. 83 de la Llei
31/2007).
En l'expedient núm. 28 no consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil del
contractant ni en el DOUE, termes exigits en art. 154 del TRLCSP en relació amb l’art. 191.
Només hi consta publicació de l'adjudicació.
En l'expedient núm. 29 no consta la comunicació de l’adjudicació al Registre de Contractes del
Sector Públic (art. 85 de la Llei 31/2007 i art. 333 del TRLCSP).
4.2.d) Formalització i garantia
En l'expedient núm. 29 la garantia definitiva dipositada per l’empresa, 1.007 milers d'euros, és
superior a l’exigida pels plecs, el 5 % del preu d’adjudicació, que és de 987 milers d'euros.
4.3. EXECUCIÓ
En l'expedient núm. 28 es va incomplir el termini previst per a la durada del contracte, sense
que consti cap document o actuació que justifiqui la demora en l'inici de l’execució de la
prestació objecte del contracte. Encara que el contracte es trobava vigent i esqueia la seva
execució i aplicació des del dia 22 de desembre de 2014, consta que el subministrament no es
va iniciar fins al mes de febrer de 2015 i que fins a aquest mes de febrer el subministrament de
petroli es va seguir encomanant a altres proveïdors.
En l'expedient núm. 28 no consta cap tramitació ni formalització de la pròrroga del termini de
durada del contracte, que encara es troba en execució, amb incompliment dels art. 20, 105-107
i 156 del TRLCSP.

69

Documentació aportada en fase d’al·legacions.

70

Documentació aportada en fase d’al·legacions.

71

Documentació aportada en fase d’al·legacions.

71

Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma
corresponents a l’exercici 2014

B.4. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ DE FUNDACIONS DEPENDENTS
En l'anàlisi del contracte de la fundació dependent (poder adjudicador que no és administració
pública), expedient núm. 30, s'han diferenciat les fases següents:
4.0. Instruccions internes de contractació
4.1. Actuacions preparatòries
4.1.a) Documentació preparatòria
4.1.b) Contingut dels plecs
4.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
4.2. Selecció, adjudicació i formalització
4.2.a) Actuació de la mesa i proposta d'adjudicació
4.2.b) Adjudicació del contracte
4.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
4.2.d) Formalització i garantia
4.3. Execució
La fundació dependent de la qual ha resultat seleccionat un contracte és la següent:


Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Amb relació a les normes d'aplicació en matèria de contractació per aquesta entitat, resulta
important destacar el següent:


Els contractes que realitza aquesta entitat es troben subjectes al TRLCSP, d'acord amb
el que disposa l'art. 3.3 d'aquesta norma, respecte a les entitats considerades com a
poder adjudicador que no tenen el caràcter d'administració pública, i tenint en compte el
règim d'adjudicació de contractes previst per a aquest tipus d'entitats en l'art. 189 i
següents d'aquesta norma.



L'art. 191 del TRLCSP, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada,
estableix que els òrgans competents d'aquestes entitats han d'aprovar unes
instruccions, de compliment obligatori en l'àmbit intern d'aquestes entitats, en què es
regulin els procediments de contractació de manera que quedi garantida l'efectivitat
dels principis rectors de la contractació pública i que assegurin l'adjudicació a l'oferta
més avantatjosa. En el cas que no aprovin aquest tipus d'instruccions, d’acord amb el
que estableix la disposició transitòria cinquena, aquests contractes es regeixen també
pel que disposa l’art. 190 del TRLCSP per als contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
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FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
El contracte fiscalitzat de la Fundació correspon a l'expedient núm. 30 de la relació de
contractes.

Incidències:
4.0. INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ
La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no té aprovades, per a l'àmbit temporal de la
fiscalització, unes instruccions internes de contractació, amb incompliment de l’obligació que
estableix l’art. 191 del TRLCSP.
4.1. ACTUACIONS PREPARATÒRIES
4.1.a) Documentació preparatòria
En l'expedient núm. 30 no consta una ordre d’inici motivada per l’òrgan de contractació de la
necessitat i la idoneïtat de la contractació (art.22 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 30 no consta la justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació del
contracte en els termes exigits en els art. 109.4 i 150 del TRLCSP.72
En l'expedient núm. 30 no consta un informe que justifiqui el càlcul de l’import del contracte.
Únicament consta un quadre on el cost per hora s’obté a partir de la divisió de l’import del
contracte entre el número d’hores previstes, però sense que consti cap càlcul que permeti
determinar i justificar l’import total del contracte.
En l'expedient núm. 30 no consta cap document que acrediti l’existència de fons suficients per
atendre les obligacions derivades del contracte.
4.1.b) Continguts dels plecs
En l'expedient núm. 30, els PCAP defineixen erròniament aquest contracte com un contracte
administratiu, en lloc de definir-lo com un contracte privat, atès que l’entitat contractant és un
poder adjudicador no administració pública, art. 20 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 30, els PCAP tampoc defineixen i concreten de forma precisa els criteris de
valoració amb judicis de valor: 1) millora professional del personal (idiomes, primers auxilis,
etc); 2) característiques pla treball (coherència, flexibilitat horària, hores extra, supervisió....
etc), i 3) altres millores. No està definit quin tipus de millora professional o com es puntua; a
què es refereixen o com es puntuen les «altres millores», tampoc es concreta quin tipus
d'experiència i titulacions es valoren ni es requereix que tinguin relació directa amb l'objecte del
contracte.
73

72

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

73

Paràgraf eliminat en virtut de les al·legacions presentades.

73

Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma
corresponents a l’exercici 2014

4.1.c) Informes i aprovació de l'expedient
En l'expedient núm. 30 no consta acreditació de la publicació de la licitació al perfil del
contractant (art. 142 TRLCSP).
4.2. SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
4.2.a) Actuació de la mesa i proposta d'adjudicació
En l'expedient núm. 30, en l’informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant el judici de
valor s’utilitzen subpuntuacions que no estaven definides als plecs. A més, hi ha diverses
errades en la puntuació: en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor, a dos
dels licitadors la suma dels punts dels subapartats no coincideix amb el total que li assigna
l’informe de valoració (diferència de 0,25 punts, en un de més i en l'altre de menys); en la
puntuació de l'oferta econòmica les puntuacions difereixen a nivell de centèsimes respecte a la
que serien les correctes; no obstant aquestes errades, no canviaria el resultat final del
procediment.
4.2.b) Adjudicació del contracte
En l'expedient núm. 30 no consta l’adjudicació definitiva, només consta una adjudicació
provisional realitzada el 9 de novembre de 2012, realitzada per la Comissió de Govern, i on es
faculta el president de l’entitat a realitzar l'adjudicació definitiva. En qualsevol cas, aquestes
denominacions d'adjudicació provisional i adjudicació definitiva ja no són correctes des de
l’entrada en vigor de la LCSP, la qual ja era plenament aplicable a aquest contracte.
4.2.c) Publicitat, notificacions i comunicacions
En l'expedient núm. 30, a la comunicació del contracte a la Sindicatura de Comptes consta un
valor estimat de 205 milers d'euros, en lloc del valor estimat correcte, que és de 421 milers
d'euros.
4.2.d) Formalització i garantia
En l'expedient núm. 30 no consta el pagament de les despeses de publicitat relatives al
procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte previstes en els PCAP corresponents
(art. 67.g del RGC).74
4.3. EXECUCIÓ
En l'expedient núm. 30 moltes de les factures no porten cap tipus de conformitat. Algunes
factures sí que porten una rúbrica, però no consta la identificació de la persona que la realitza.
En l'expedient núm. 30 no s’han realitzat els pagaments en el termini de 30 dies establert per
l’art. 216 del TRLCSP. El promedi dels pagaments realitzats és de 66 dies des de la data de la
factura.
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Documentació aportada en fase d’al·legacions.
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En l'expedient núm. 30, no consta cap tipus de documentació relativa a la primera pròrroga que
es realitza, la qual es va realitzar de forma tàcita, sense cap tipus de tramitació administrativa i
sense que s’hagi aprovat per la Comissió de Govern de la Fundació.
En l'expedient núm. 30, en relació amb la segona pròrroga, només hi consta la comunicació a
l’empresa que la Comissió de Govern la va acordar, el 4 de desembre de 2015, sense que hi
consti cap altre tipus de documentació.
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RECOMANACIONS
- Justificar adequadament la necessitat que es pretén satisfer amb la prestació objecte
del contracte, així com el procediment i la forma d'adjudicació elegits.
- Fonamentar adequadament les raons, per qüestions d'urgència o emergència, en els
casos en què es decideix la tramitació abreujada del procediment.
- En els procediments negociats fixar els aspectes que resulten objecte de negociació
amb la finalitat de complir l'element diferenciador d'aquest tipus de procediment. Cal
indicar que en aquest tipus de procediments l'absència de negociació condueix a la
nul·litat del contracte.
- Complir adequadament les actuacions relatives a l'informe previ sobre el preu del
contracte, a l'existència de crèdit adequat i suficient o, si escau, de recursos financers
per atendre les obligacions de pagament, i a la fiscalització prèvia de l'expedient o
procediment de control similar previ a la seva aprovació.
- Definir les fórmules per valorar el criteri d'adjudicació relatiu al preu tenint en compte
que els paràmetres que defineixen la puntuació màxima puguin ser assumits pels
licitadors que participen en el procediment
- Deixar constància de la documentació que acredita la capacitat i la solvència
econòmica, financera i tècnica dels empresaris que presenten ofertes, en particular la
documentació corresponent a l'adjudicatari.
- Definir els llindars que, com a mínim, correspongui complir en els casos en què
s'exigeixi, per acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica, el conjunt de mitjans
genèrics regulats en els art. 64 i següents de la LCSP.
- Complir els requisits i els terminis dels procediments de publicitat, comunicacions i
notificacions.
- Desenvolupar, aprovar i, si escau, normalitzar els procediments interns en matèria de
contractació amb la finalitat d'assegurar el respecte als principis rectors de la
contractació pública.
- Preveure i normalitzar el funcionament de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de
contractació amb la finalitat d'objectivar l'adjudicació en les instruccions internes de
contractació.
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IV. AL·LEGACIONS
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