Informe 173/2020
de les subvencions i
dels contractes dels
consells insulars de
Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i
de Formentera
corresponent als
exercicis 2016 i 2017

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

I.

INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................................. 7

1.

PRESENTACIÓ .................................................................................................................................................. 7

2.

OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ ................................................................................................. 8

3.

NORMES D'AUDITORIA APLICADES............................................................................................................. 10

4.

MARC NORMATIU ........................................................................................................................................... 10

5.

METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS ................................................................................................. 11

6.

RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE LES ENTITATS EN RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT DE
LEGALITAT ...................................................................................................................................................... 15

7.

RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES .......................................................................... 15

II.

ACTIVITAT SUBVENCIONADORA DELS CONSELLS INSULARS: RESULTATS DEL TREBALL
REALITZAT ...................................................................................................................................................... 17

1.

CONSIDERACIONS GENERALS .................................................................................................................... 17

2.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA ............................................................................................................. 19
A.

ASPECTES GENERALS ...................................................................................................................... 19

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ..................................... 21

C.

CONCLUSIÓ ......................................................................................................................................... 23

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA .............................................................................. 23

D.1.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ............................................................................................................... 23

D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS .......................................................................................... 39
E.
3.

4.

5.

RECOMANACIONS .............................................................................................................................. 43

CONSELL INSULAR DE MENORCA ............................................................................................................... 44
A.

ASPECTES GENERALS ...................................................................................................................... 44

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ..................................... 46

C.

CONCLUSIÓ ......................................................................................................................................... 48

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA .............................................................................. 48

E.

RECOMANACIONS .............................................................................................................................. 60

CONSELL INSULAR D'EIVISSA ...................................................................................................................... 60
A.

ASPECTES GENERALS ...................................................................................................................... 60

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ..................................... 62

C.

CONCLUSIÓ ......................................................................................................................................... 63

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA .............................................................................. 63

E.

RECOMANACIONS .............................................................................................................................. 73

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA ........................................................................................................ 74
A.

ASPECTES GENERALS ...................................................................................................................... 74

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ..................................... 76

C.

CONCLUSIÓ ......................................................................................................................................... 78

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA .............................................................................. 78

E.

RECOMANACIONS .............................................................................................................................. 94

3

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

III.

ACTIVITAT CONTRACTUAL DELS CONSELLS INSULARS ....................................................................... 95

1.

CONSIDERACIONS GENERALS .................................................................................................................... 95

2.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA ........................................................................................................... 100
A.

ASPECTES GENERALS .................................................................................................................... 100

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT ............................. 104

C.

CONCLUSIÓ ....................................................................................................................................... 105

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL ...................................................................................... 105

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL ................................................................................................................. 105
D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS ........................................................................................ 112
D.3. ALTRES ENTITATS DEPENDENTS ...................................................................................................... 117
E.
3.

4.

RECOMANACIONS ............................................................................................................................ 120

CONSELL INSULAR DE MENORCA ............................................................................................................. 120
A.

ASPECTES GENERALS .................................................................................................................... 120

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ................................... 125

C.

CONCLUSIÓ ....................................................................................................................................... 126

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL ...................................................................................... 126

D.1

ADMINISTRACIÓ GENERAL ............................................................................................................. 126

D.2

CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA ..................................................................... 131

E.

RECOMANACIONS ............................................................................................................................ 133

CONSELL INSULAR D'EIVISSA .................................................................................................................... 134
A.

ASPECTES GENERALS .................................................................................................................... 134

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ................................... 139

C.

CONCLUSIÓ ....................................................................................................................................... 139

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL ...................................................................................... 140

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL ................................................................................................................. 140
D.2. FIRES, CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS D'EIVISSA, S.A.U. ......................................................... 145
E.
5.

RECOMANACIONS ............................................................................................................................ 147

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA ...................................................................................................... 147
A.

ASPECTES GENERALS .................................................................................................................... 147

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT ................................... 151

C.

CONCLUSIÓ ....................................................................................................................................... 152

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL ...................................................................................... 152

E.

RECOMANACIONS ............................................................................................................................ 156

IV.

TRÀMIT D'AL·LEGACIONS .......................................................................................................................... 159

V.

APROVACIÓ DE L'INFORME ....................................................................................................................... 160

VI.

AL·LEGACIONS ............................................................................................................................................ 161

4

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
AD Document comptable de disposició de la despesa
ADO Document comptable de reconeixement de l'obligació
APROSCOM Fundació per a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Manacor i
Comarca
ARF Associació de Ramaders de Formentera
Art. Article
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
CBE Centre de dia de baixa exigència
CEIP Col·legi d'Educació Infantil i Primària
CI Consell Insular
CIEI Consell Insular d'Eivissa
CIFO Consell Insular de Formentera
CIMA Consell Insular de Mallorca
CIME Consell Insular de Menorca
CPV Vocabulari comú de contractes públics (Common Procurement Vocabulary)
CRDO Consell Regulador de la Denominació d'Origen
CRU Consorci de Residus i Energia de Menorca
DI Direcció insular
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
Exp. Expedient, expedients
Form. Formalització
GAL Grup d'Acció Local
GPF Guia pràctica de fiscalització
IB Illes Balears
ICAC Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IEHM Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
IES Institut d'Educació Secundària
IMAS Institut Mallorquí d'Afers Socials
Imp. Import
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ISSAI Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors
IVA Impost sobre el valor afegit
LCSP Llei de contractes del sector públic
LGS Llei general de subvencions
LPACAP Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques
LRBRL Llei reguladora de les bases del règim local
Nre. Nombre
Núm. Número
n.e. No escau
OCEX Òrgans de Control Extern de l'Estat Espanyol
Ordin. Ordinari
PCAP Plec/s de clàusules administratives particulars
PIME Petita i mitjana empresa
PIMEF Petita i mitja empresa de Formentera
PPT Plec de prescripcions tècniques
Priv. Privat
Proced. Procediment
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
REC Reconeixement extrajudicial de crèdit
Recon. Reconegudes
RGLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
RLGS Reglament de la Llei general de subvencions
RMI Renda mínima d'inserció
SA Societat anònima
SAU Societat anònima unipersonal
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Sec. Sector
SL Societat limitada
TEA Trastorn de l'espectre autista
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
TRLS Text refós de la Llei de subvencions
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L'article 12 de l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
D'altra banda, els articles 2.2.b i 7.d de la mateixa Llei 4/2004 estableixen que correspon a
l'SCIB la fiscalització de les subvencions i els altres ajuts de contingut econòmic que
concedeixen els subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona
física o jurídica, així com la fiscalització dels contractes, sigui quin sigui el caràcter, que
formalitzen els diferents subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació.
La Sindicatura ha exercit la iniciativa d'aquesta fiscalització, segons el que s'estableix en els
articles 10 i 16 de la Llei 4/2004, i està prevista en el Programa d'actuacions per als anys 2018 i
2019.
L'Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera corresponents als exercicis 2016 i 2017 té caràcter específic,
conforme a l'article 27.3 del Reglament de règim interior d'aquesta institució.
Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat subvencionadora i de la contractació,
per comprovar si els consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que
els són aplicables i per emetre'n un judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita
fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als
procediments descrits en l'Informe.
Un equip integrat per quatre auditors, sota la direcció de la cap de l'Àrea d'Auditoria de
Consells Insulars i Universitat, i amb el suport de la cap del Servei Jurídic, ha dut a terme
l'examen i la fiscalització de les subvencions i dels contractes dels consells insulars objecte
d'aquest Informe, d'acord amb les Directius tècniques aprovades pel Consell de l'SCIB dia 21
de desembre de 2018.
El treball de fiscalització s'ha dut a terme a les dependències de l'SCIB o a la seu de les entitats
fiscalitzades, on, si escau, s'ha desplaçat l'equip auditor.
Les taules i els gràfics que apareixen en l'Informe són elaboració pròpia dels auditors de l'Àrea
d'Auditoria de Consells Insulars i Universitat, tret que s'indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe s'expressen en milers d'euros,
llevat que s'indiqui el contrari.
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En el cas dels contractes, els imports s'han d'entendre sense IVA, excepte que s'indiqui el
contrari.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació.
Així mateix, les recomanacions figuren en lletra cursiva i negreta.

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


La revisió de les subvencions directes i amb convocatòria que han atorgat els consells
insulars durant l'exercici fiscalitzat, a fi d'obtenir una seguretat raonable que els actes
administratius referents a les convocatòries, a les concessions, a la formalització i la
justificació, i als aspectes comptables i financers de les subvencions es realitzen
d'acord amb la normativa que els és aplicable.
No es objecte d'aquest Informe la fiscalització dels convenis que han subscrit els
consells insulars durant els exercicis 2016 i 2017.



La revisió dels contractes no menors formalitzats pels consells insulars durant el 2016 i
2017, a fi de determinar si la contractació pública s'ajusta a la normativa i als principis
rectors que li són aplicables (publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat,
igualtat i no-discriminació), així com l'execució correcta de la despesa pública.
No són objecte d'aquest Informe la fiscalització dels contractes menors adjudicats, els
contractes privats ni els encàrrecs de gestió que han formalitzat els consells insulars
durant els exercicis 2016 i 2017.

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


Organismes autònoms:
 Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
 Institut Mallorquí d'Afers Socials
 Agència de Defensa del Territori de Mallorca



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



Fundacions:
 Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet (el
13/03/2017 ha canviat la denominació a Fundació Mallorca Literària)
 Fundació Mallorca Turisme
 Fundació Teatre Principal de Palma
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Consorcis:
 Consorci Eurolocal-Mallorca
 Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca
 Consorci de Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

b) Entitats dependents del Consell Insular de Menorca:


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



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



Empresa pública dependent:
 Institut de la Joventut de Menorca



Fundacions dependents:
 Fundació Foment del Turisme de Menorca
 Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca



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

c) Entitats dependents del Consell Insular d'Eivissa:


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



Societat mercantil:
 Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU



Fundació pública dependent:
 Fundació de Promoció Turística d'Eivissa (el 15/06/17, el Patronat de la
Fundació en va acordar la dissolució i se'n va iniciar el procés de liquidació. El
27 de juny de 2017, el Ple del Consell en va aprovar la dissolució. La seva
activitat, l'assumeix l'entitat Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU)



Consorcis dependents:
 Consorci Mobilitat per Eivissa
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 Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa (actualment, es troba en fase de
dissolució i liquidació, per a la seva extinció. L'activitat del Consorci ha estat
transferida, amb efectes d'1 de gener de 2015, a la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència, entitat dependent de la CAIB. Com a conseqüència dels
acords relatius a la dissolució i les actuacions que ja s'han dut a terme, a partir
de 2015 el Consorci no té activitat, ni personal, ni pressupost; no obstant això,
no ha desaparegut encara la seva personalitat jurídica, a l'espera de la
definitiva extinció de l'ens). El 15 de febrer de 2019, el Consell de Govern de la
CAIB ha ratificat l'acord de la Junta Rectora del Consorci respecte de la seva
liquidació i extinció, i el Ple del Consell Insular de Formentera l'ha ratificat el 15
de maig de 2019.
d) Entitat dependent del Consell Insular de Formentera:


Organisme autònom:
 Patronat de Turisme de Formentera

Pel que fa a l'abast temporal, se circumscriu als exercicis 2016 i 2017.

3. NORMES D'AUDITORIA APLICADES
La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les Normes Internacionals d'auditoria
ISSAI-ES 100 «Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», 400 «Principis
fonamentals de la fiscalització de compliment» i 4000 «Norma per a les auditories de
compliment», assumides per l'SCIB mitjançant l'Acord del Consell d'11 de juliol i de 18 de
desembre de 2014.
D'altra banda, els criteris i les tècniques que s'han d'aplicat a la fiscalització són els
generalment acceptats en la realització de treballs d'auditoria d'entitats públiques, i
especialment els principis i les normes d'auditoria elaborats per la Intervenció General de
l'Estat, la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i
també, supletòriament, les Normes tècniques d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes (ICAC).
Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX 4001
«Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes».

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


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



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



Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS)
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A més de les disposicions anteriors, es tenen en compte les ordres de bases reguladores
aplicables a cadascuna de les matèries subvencionades i les resolucions de convocatòries de
subvencions.
 Contractació:


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



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



Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i
19/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per a
adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres



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



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



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



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

Tant pel que fa a l'activitat subvencionadora com pel que fa a la contractació, es té en compte
allò que disposen les bases d'execució dels pressuposts dels anys 2016 i 2017 (BEP) de cada
un dels consells insulars.

5.

METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS

En l'Informe 146/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015 elaborat per l'SCIB, es va dur a terme
una revisió general del sistema de control intern dels consells insulars.
A partir d'aquesta revisió general i dels resultats de l'Informe 148/2018 de les subvencions i
dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
corresponent a l'exercici 2015, s'han determinat les proves per efectuar sobre les mostres
seleccionades, per poder concloure si les actuacions que han dut a terme les entitats
fiscalitzades s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries aplicables i per verificar-ne
l'execució correcta.
a. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ ALS CONSELLS INSULARS

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


la relació de les línies de subvenció (amb indicació del nombre de beneficiaris i dels
imports concedits) i de les subvencions directes i nominatives que han atorgat
l'administració general i, si escau, les entitats dependents;
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els Plans estratègics de subvencions aprovats per als exercicis 2016 i 2017,



i, en el seu cas, informació dels reintegraments parcials o totals de subvencions
prèviament concedides.

A partir de la informació retuda, l'SCIB ha dut a terme les actuacions següents:


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



determinar l'import total de la dita activitat, les obligacions reconegudes dins els
exercicis 2016 i 2017 i el nombre de beneficiaris, d'acord amb la informació tramesa;



seleccionar la mostra de les subvencions atorgades per fiscalitzar, en funció dels
criteris establerts en aquest mateix apartat;



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



exposar els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients que conformen la
mostra, agrupats per entitats, amb la distinció entre subvencions amb concurrència i
subvencions de concessió directa;



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



emetre una conclusió sobre si els expedients revisats corresponents als exercicis 2016
i 2017 resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a la normativa aplicable, i



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

Pel que fa a la contractació, l'article 29.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la Instrucció sobre la
tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació contractual del sector públic local de les
Illes Balears, aprovada per l'Acord de 27 de gener de 2016 del Consell de la Sindicatura de
Comptes (BOIB núm. 22, de 16 de febrer de 2016), estableixen l'obligatorietat de trametre a
aquesta institució la relació certificada de tots els contractes formalitzats durant els exercicis
2016 i 2017, a excepció dels contractes menors que no són objecte d'aquest Informe de
fiscalització.
L'anàlisi dels contractes formalitzats durant els exercicis 2016 i 2017 s'ha dut a terme en funció
de la seva tipologia i dels procediments d'adjudicació, de manera que abasta les fases de
preparació, adjudicació i perfecció, i també, si escau, les d'execució, modificació i extinció dels
contractes.
A partir de la informació disponible, s'han dut a terme les actuacions següents:


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



determinar l'import total dels contractes formalitzats durant els exercicis 2016 i 2017,
distingint per tipologia d'ens;
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determinar si l'ens fiscalitzat s'ajusta als principis rectors de la contractació pública
(publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació) i
als principis rectors de l'execució de la despesa pública;



seleccionar una mostra dels contractes formalitzats durant els exercicis fiscalitzats,
d'acord amb el que s'estableix en aquest Informe;



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



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



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



emetre una conclusió sobre si els expedients revisats corresponents als exercicis 2016
i 2017 resulten conformes, en tots els seus aspectes significatius, a la normativa
aplicable, i



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

Els consells insulars no sempre han retut tota la informació que ha sol·licitat la Sindicatura de
Comptes, tal com es posa de manifest en aquest Informe. D'altra banda, si en la informació
tramesa s'han detectat deficiències o mancances, així s'ha fet constar.
A continuació, s'exposen els criteris que s'han tingut en compte per seleccionar la mostra de
subvencions i contractes per fiscalitzar, a efectes d'aquest Informe.
b. CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES MOSTRES D'EXPEDIENTS PER FISCALITZAR
b.1.SUBVENCIONS

Formen part de l'univers de l'Informe totes les subvencions o les línies de subvencions que han
atorgat els consells insulars durant els exercicis 2016 i 2017.
Per verificar que la població tramesa pels consells insular és correcta, exacta i complerta, s'han
dut a terme els procediments següents:


obtenir els certificats de les subvencions atorgades pels departaments o centres
gestors de cada un dels consells insulars corresponents als exercicis fiscalitzats, o bé
un certificat negatiu en cas que no se n'hagin concedit.



conciliar les obligacions reconegudes que figuren en els certificats tramesos pels
consells insulars amb les obligacions reconegudes registrades en els pressuposts
corresponents a cada un dels exercicis fiscalitzats.



revisar les partides pressupostàries dels exercicis 2016 i 2017 per comprovar que no
se'n deriven subvencions no comunicades a l'SCIB que haurien de formar part de la
població analitzada.

La mostra per fiscalitzar està formada per les subvencions amb convocatòria i les subvencions
nominatives i directes atorgades, i ha estat seleccionada d'acord amb els criteris següents:
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S'han detret de la població total les subvencions en què els beneficiaris són
exclusivament altres administracions públiques; les transferències o subvencions a
entitats dependents o participades pels consells insulars, així com a altres entitats
públiques; les aportacions a partits polítics i quotes a membres de distintes
associacions, així com els premis concedits com a resultat de concursos.



Les subvencions amb convocatòria i les subvencions directes i nominatives s'han
classificat de més import a menys, i s'han seleccionat les que presenten un major
import d'obligacions reconegudes, sense repetir, quan així s'ha estimat oportú, les
subvencions que ja va revisar l'SCIB en l'Informe 148/2018 de les subvencions i dels
contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
corresponent a l'exercici 2015. Així mateix, s'han seleccionat les subvencions que,
segons el parer de la Sindicatura, podrien presentar algun tipus de risc d'incompliment
de la legalitat.



Finalment, per a cada subvenció amb convocatòria, s'han seleccionat (quan ha estat
possible) cinc beneficiaris, per més import d'obligacions reconegudes.

Considerant aquests criteris, s'han seleccionat 13 subvencions amb convocatòria i 20
subvencions directes, que representen el 25,6 % de l'import total de les subvencions atorgades
durant els exercicis 2016 i 2017 (un 34,4 % el 2016 i un 17,7 % el 2017) i que es distribueixen
de la manera següent:
CONSELLS INSULARS 2016-2017.
VOLUM DE LA MOSTRA DE SUBVENCIONS SELECCIONADA
2016
ENTITAT

2017

CONVOCATÒRIA

DIRECTES

CONVOCATÒRIA

CIMA

2

IMAS

1

CIME

1

3

1

3

CIEI

1

2

1

2

CIFO

2

1

2

3

7

9

6

11

TOTAL

3

DIRECTES
1

3

1

b.2. CONTRACTES

Formen part de l'univers de l'Informe tots els contractes formalitzats durant els exercicis 2016 i
2017.
A continuació, s'exposa com s'ha seleccionat la mostra d'expedients per fiscalitzar:


De les relacions certificades de contractes no menors formalitzats que han retut els
consells insulars, s'han detret les tipologies d'operacions següents (quan s'han
detectat): els contractes privats i els encàrrecs de gestió.



No s'han seleccionat contractes modificats i pròrrogues de contractes, tot i que
s'analitzen els que deriven dels contractes que conformen la mostra seleccionada en la
fase d'execució.



Posteriorment, s'han aplicat a la població resultant criteris quantitatius i qualitatius, com
són: el preu d'adjudicació més gran, la naturalesa dels contractes (obres,
subministraments, serveis, gestió de servei públic...), el procediment d'adjudicació
(obert, negociat, pròrroga, modificació...), la forma de tramitació (ordinària, urgent o
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d'emergència), i també algun contracte seleccionat de forma dirigida, a fi d'incloure-hi el
nombre més gran de tipologies possibles.
Considerant aquests criteris, s'han seleccionat quaranta-cinc contractes, dels quals devuit
corresponen a Mallorca (onze de l'Administració general, quatre de l'IMAS i tres de la resta
d'entitats dependents); nou, a Menorca (vuit de l'Administració general i un del Consorci de
Residus i Energia de Menorca); tretze, a Eivissa (dotze de l'Administració general i un de Fires,
Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU), i cinc, a Formentera.
La mostra seleccionada dels contractes formalitzats durant els exercicis 2016 i 2017 té un grau
de cobertura del 62,6 % (del 68,2 % per a l'exercici 2016 i del 55,1 % per a l'exercici 2017).

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

7. RESPONSABILITAT
COMPTES

DE

LA

SINDICATURA

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre el compliment de la legalitat de l'activitat subvencionadora i de la contractació no menor
dels consells insulars per als exercicis 2016 i 2017. Les dites conclusions s'han de
circumscriure a les mostres d'expedients seleccionades i als procediments descrits en l'Informe
de fiscalització.
A fi de verificar la submissió efectiva de les subvencions atorgades i dels contractes no menors
formalitzats als principis reguladors de les activitats de foment i de contractació, la fiscalització
s'ha dut a terme de conformitat amb els principis i les normes de fiscalització del sector públic
generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i substantives, que s'han
considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i adients per poder expressar
les conclusions que s'exposen en l'Informe.
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Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
finalitat de la planificació i l'execució de la fiscalització s'adreci a obtenir una seguretat limitada
que els expedients revisats han estat conformes, en els seus aspectes significatius, a la
normativa aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. Per efectuar aquestes valoracions del risc, l'equip
d'auditoria ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades.
L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA DELS CONSELLS
INSULARS: RESULTATS DEL TREBALL REALITZAT
1. CONSIDERACIONS GENERALS
En les relacions que els consells insulars han tramès a la Sindicatura de Comptes per analitzar
l'activitat de foment corresponent als exercicis 2016 i 2017, s'inclouen transferències a altres
administracions, a entitats públiques vinculades i transferències a altres entitats que no estan
subjectes a la normativa en matèria de subvencions. Les dites transferències, que no s'han
tingut en compte a efectes d'aquest Informe, atès que no formen part de l'abast de la
fiscalització, sumen, en 2016, un import global concedit de 2.059 milers d'euros amb
convocatòria i de 6.462 milers d'euros sense convocatòria; i, en 2017, totalitzen un import de
23.941 milers d'euros amb convocatòria i de 5.765 milers d'euros sense convocatòria.
Un cop excloses les transferències abans esmentades, en les relacions trameses pels consells
insulars corresponents a l'exercici 2016, hi figura un total de 114 línies de subvencions, per un
import global concedit de 7.761 milers d'euros, així com un total de 206 subvencions directes,
per un import conjunt de 5.334 milers d'euros. Pel que fa a l'exercici 2017, les línies de
subvencions trameses són 105, per un import global concedit de 7.771 milers d'euros, mentre
que el total de les 230 subvencions directes suma 6.810 milers d'euros.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora dels quatre consells insulars
durant els exercicis 2016 i 2017, distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions
directes, un cop excloses les transferències abans esmentades:
CONSELLS INSULARS 2016. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)

ENTITAT

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
Import
oblig.
%
Nre. línies
recon.
s/ import

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Import
Nre.
oblig.
%
beneficiaris
recon.
s/ import

TOTAL SUBVENCIONS
Import
oblig.
%
recon.
s/ import

Consell Insular de Mallorca

30

3.149

40,57%

46

1.924

36,08%

5.073

38,74%

Consell Insular de Menorca

36

1.793

23,11%

101

1.366

25,60%

3.159

24,12%

Consell Insular d'Eivissa

39

2.494

32,14%

35

1.683

31,55%

4.177

31,90%

9

325

4,19%

24

361

6,77%

686

5,24%

114

7.761

100,00%

206

5.334

100,00%

13.095

100,00%

Consell Insular de Formentera
Total

CONSELLS INSULARS 2017. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)

ENTITAT

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
Import
oblig.
%
Nre. línies
recon.
s/ import

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Import
Nre.
oblig.
%
beneficiaris
recon.
s/ import

TOTAL SUBVENCIONS
Import
oblig.
%
recon.
s/ import

Consell Insular de Mallorca

31

4.221

54,32%

50

1.958

28,76%

6.179

42,38%

Consell Insular de Menorca

31

1.371

17,64%

97

1.482

21,76%

2.853

19,56%

Consell Insular d'Eivissa

35

1.872

24,09%

57

2.986

43,84%

4.857

33,31%

8

308

3,96%

26

384

5,64%

692

4,74%

105

7.771

100,00%

230

6.810

100,00%

14.581

100,00%

Consell Insular de Formentera
Total
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En els casos en què així s'indica, la informació que han retut alguns dels consells insulars
presenta limitacions que no permeten garantir la integritat de l'activitat subvencionadora que
han dut a terme durant els exercicis 2016 i 2017.1
D'altra banda i quan així ha estat possible, en els apartats «ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA» d'aquest Informe s'ha fet constar l'import global de les obligacions
reconegudes pels consells insulars, tant pel que fa a les subvencions amb convocatòria com a
les subvencions directes atorgades durant els exercicis fiscalitzats.
En els gràfics següents es mostra la distribució de l'activitat subvencionadora dels consells
agregada en funció del procediment de concessió de les ajudes, i es distingeix entre les
atorgades mitjançant concurrència i les concedides de manera directa:
CONSELLS INSULARS 2016. PROCEDIMENTS DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
5.334
41%

Convocatòria
7.761
59%

CONSELLS INSULARS 2017. PROCEDIMENTS DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
6.810
47%

Convocatòria
7.771
53%

1

En la fase d’al·legacions, el CIMA ha tramès els certificats negatius que les entitats següents no han concedit subvencions, en cap dels dos
exercicis fiscalitzats: Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, Fundació Mallorca Literària, Fundació Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de
Palma, Consorci Eurolocal-Mallorca i Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca.
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2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Mallorca ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora corresponent als exercicis 2016 i 2017 de l'Administració general del Consell,
així com de reintegraments de subvencions prèviament concedides. A més, ha retut informació
de les subvencions atorgades en aquest mateix període per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS). De la resta d'entitats dependents, no s'ha rebut la dita informació o, si escau, el
certificat negatiu corresponent de cap dels dos exercicis.2
Les relacions que ha tramès el Consell inclouen transferències a altres administracions
(ajuntaments), a entitats públiques vinculades i altres transferències no subjectes a la
normativa de subvencions, per un import concedit de 4.026 milers d'euros per a l'exercici 2016 i
27.353 milers d'euros per a l'exercici 2017. Tal com s'ha indicat en l'apartat II.1 anterior,
aquestes transferències no s'han tingut en compte, atès que no formen part de l'abast de la
fiscalització.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments corresponent als exercicis 2016 i 2017, un cop excloses les transferències abans
esmentades.


Exercici 2016

Pel que fa a l'Administració general del Consell, en les relacions trameses figuren 23 línies de
subvencions amb convocatòria, per un import total previst de 4.539 milers d'euros, les quals
han representat 1.436 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2016. Quant a
les subvencions de concessió directa, consten 46 beneficiaris, amb un import previst de 2.074
milers d'euros, i han suposat obligacions reconegudes per un import de 1.924 milers d'euros.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell per departaments, un cop excloses les
transferències abans esmentades, és el següent:
CIMA 2016. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Nre.
DEPARTAMENT
Nre. línies
beneficiaris Oblig. recon. beneficiaris
Oblig. recon
00. Participació Ciutadana i Presidència
4
239
821
6
715
20. Cultura, Patrimoni i Esports
15
512
429
39
1.160
65. Desenvolupament Local
1
45
103
1
50
70. Economia i Hisenda
3
89
84
0
0
TOTAL
23
885
1.436
46
1.924

TOTAL SUBVENCIONS 2016
Nre.
beneficiaris Oblig. recon
245
1.535
551
1.589
46
153
89
84
931
3.360

Pel que fa a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), en les relacions trameses figuren 7 línies
de subvencions amb convocatòria, amb un import previst de 2.443 milers d'euros, les quals han
representat 1.713 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2016. No consten
subvencions de concessió directa ni transferències a altres administracions.
El resum de l'activitat subvencionadora de les dites entitats és el següent:

2

En la fase d’al·legacions, el CIMA ha tramès els certificats negatius que les entitats següents no han concedit subvencions, en cap dels dos
exercicis fiscalitzats: Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, Fundació Mallorca Literària, Fundació Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de
Palma, Consorci Eurolocal-Mallorca i Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca.
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Entitat
Administració general
IMAS
TOTAL

CIMA 2016. SUBVENCIONS ATORGADES (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Import oblig.
%
Nre.
Import oblig.
%
línies
recon.
s/ import
beneficiaris
recon.
s/ import
23
1.436
45,60%
46
1.924
100,00%
7
1.713
54,40%
0
0
0,00%
30
3.149
100,00%
46
1.924
100,00%

TOTAL SUBVENCIONS
Import oblig.
%
recon.
s/ import
3.360
66,23%
1.713
33,77%
5.073
100,00%

Durant l'exercici 2016, el procediment de concessió de les subvencions en el Consell Insular de
Mallorca presenta el detall següent:
SUBVENCIONS CIMA 2016. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
1.924
38%

Convocatòria
3.149
62%



Exercici 2017

Pel que fa a l'Administració general del Consell, en les relacions trameses figuren 24 línies de
subvencions amb convocatòria, amb un import previst total de 5.243 milers d'euros, les quals
han representat 2.423 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2017. Quant a
les subvencions de concessió directa, consten 50 beneficiaris, amb un import previst de 2.335
milers d'euros, que han suposat obligacions reconegudes per un import de 1.958 milers
d'euros.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell per departaments és el següent:

DEPARTAMENT
00. Participació Ciutadana i Presidència
20. Cultura, Patrimoni i Esports
65. Desenvolupament Local
70. Economia i Hisenda
TOTAL

CIMA 2017. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA TOTAL SUBVENCIONS 2017
Nre.
Nre.
Nre.
Nre. línies beneficiaris Oblig. recon. beneficiaris
Oblig. recon
beneficiaris Oblig. recon
7
251
1.708
6
903
257
2.611
12
498
423
42
965
540
1.388
2
44
111
1
60
45
171
3
114
182
1
30
115
212
24
907
2.423
50
1.958
957
4.382

Pel que fa a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), en les relacions trameses figuren 7 línies
de subvencions amb convocatòria, amb un import previst de 3.199 milers d'euros, les quals han
representat 1.798 milers d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2017. No consten
subvencions de concessió directa ni transferències a altres administracions.
El resum de l'activitat subvencionadora de les dites entitats és el següent:
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Entitat
Administració general
IMAS
TOTAL

CIMA 2017. SUBVENCIONS ATORGADES ( EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Import oblig.
%
Nre.
Import oblig.
%
línies
recon.
s/ import
beneficiaris
recon.
s/ import
24
2.423
57,41%
50
1.958
100,00%
7
1.798
42,59%
0
0
0,00%
31
4.221
100,00%
50
1.958
100,00%

TOTAL SUBVENCIONS
Import oblig.
%
recon.
s/ import
4.382
70,91%
1.798
29,09%
6.179
100,00%

Durant l'exercici 2017, el procediment de concessió de les subvencions en el Consell Insular de
Mallorca presenta el detall següent:
SUBVENCIONS CIMA 2017. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
1.958
32%

Convocatòria
4.221
68%

Cal assenyalar que, respecte de les competències que té atribuïdes en virtut de l'article 70 de
l'EAIB, l'Administració general del Consell de Mallorca no adequa l'activitat de foment al que
determina la disposició addicional segona del TRLS i, en conseqüència, no aplica la dita llei
autonòmica. Tot i així, en els expedients revisats a efectes d'aquest Informe no s'ha posat de
manifest cap incompliment de la legalitat derivat d'aquesta no-aplicació.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Mallorca dels exercicis 2016 i 2017, que comprèn: tres subvencions amb
convocatòria i sis subvencions de concessió directa de l'Administració general, així com dues
subvencions amb convocatòria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. El Consell Insular de Mallorca no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència corresponent als
exercicis 2016 i 2017 de les entitats dependents, excepte pel que fa a l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials. Així mateix, durant el treball de verificació de la població sobre la qual s'ha
d'extreure la mostra, s'han detectat ajudes que no han estat trameses a l'SCIB. En
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conseqüència, ateses aquestes incidències, no es pot garantir la integritat de l'activitat
subvencionadora del Consell per als exercicis 2016 i 2017.3
Incidències més significatives:
2. El Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, de 26 de juliol
de 2001, vigent durant l'exercici 2016, no està adaptat al TRLS ni a la LGS. Aquesta norma
ha estat derogada per l'Acord del Ple de 23 de desembre de 2016, pel qual s'aprova
l'Ordenança general de subvencions vigent a partir de l'exercici 2017.
3. En l'expedient núm. 1 de les subvencions amb convocatòria i en els expedients núm. 12016, 4-2017 i 6-2017 de les subvencions de concessió directa atorgades per
l'Administració general del Consell no consta que s'hagi complert el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).4
4. En l'expedient núm. 1-2016, el Consell Insular considera que l'aportació al Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació no està subjecta a la normativa general en matèria de
subvencions, atès que, segons l'inventari d'ens del Sector Públic Local del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, es tracta d'un ens dependent del Consell, i que, en
aplicació de la Base núm. 33 d'execució del pressupost del CIMA, les aportacions a favor
d'unitats institucionals dependents no resten subjectes a la normativa general en matèria de
subvencions.
Aquesta consideració és incorrecta, atès que la BEP núm. 33 detalla les unitats
institucionals que es consideren dependents, entre les quals no figuren les associacions,
com pot ésser el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A més, tal com va posar de
manifest l'SCIB en el Dictamen de 12 de novembre de 2010, sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
aquestes aportacions de les administracions públiques encaixen en el concepte legal de
subvenció, establert en l'article 2 de la LGS, pel fet de reunir els requisits explicitats en
l'apartat 1 d'aquest article i no poder ser incloses en les excepcions que s'hi delimiten; ni, en
el cas d'aportacions rebudes de les administracions a les quals s'estén l'àmbit d'aplicació del
TRLS, els són aplicables les excepcions establertes en el punt 3 de l'article 2 d'aquest text.
No obstant això, el règim jurídic i econòmic aplicable a les dites aportacions té importants
peculiaritats en l'atorgament, la gestió i la justificació. Aquestes peculiaritats en possibiliten
l'atorgament de forma directa i la modulació de les condicions mitjançant el conveni i/o la
resolució corresponent.
5. De la justificació presentada en l'expedient núm. 5-2017 de les subvencions de concessió
directa atorgades per l'Administració general del Consell es desprèn que les despeses
incorregudes, tot i ser de funcionament de l'Associació Mallorca Rural, no es corresponen
amb les actuacions per realitzar i amb l'objecte de la subvenció, atès que la selecció de
l'Associació com a GAL es produeix al final del 2017 i la major part de les despeses
justificades correspon a 2016 (especialment les de personal, que només són fins a l'abril de
2016).
6. L'IMAS no ha retut a l'SCIB les ajudes en concepte de renda mínima d'inserció, les ajudes
per acolliment de menors, les ajudes a majors extutelats i les beques concedides durant els
3

En la fase d’al·legacions, el CIMA ha tramès els certificats negatius que les entitats següents no han concedit subvencions, en cap dels dos
exercicis fiscalitzats: Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, Fundació Mallorca Literària, Fundació Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de
Palma, Consorci Eurolocal-Mallorca i Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca.
4

Malgrat l’al·legació formulada, i pel que fa a l'expedient núm. 1, l’article 20 de la LGS ja establia l’obligatorietat de subministrar informació a la
BDNS abans de la modificació de l’article 18 per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic.
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exercicis 2016 i 2017. L'import per a cada un dels dits conceptes és de 7.395, 3.229, 40 i 10
milers d'euros, respectivament, durant l'exercici 2016; mentre que el corresponent pels
mateixos conceptes durant el 2017 és de 6.530, 3.313, 21 i 9 milers d'euros,
respectivament. L'IMAS no considera subvencions aquestes ajudes i beques, sinó
prestacions econòmiques, encara que el TRLS no les exclou del concepte de subvencions.
A més, aquestes prestacions compleixen els requisits per ésser considerades subvencions,
com són els fets de ser atorgades per una administració pública, de ser numerària la
disposició a favor dels beneficiaris, sense contraprestació directa dels beneficiaris, o d'estar
subjecta a la concurrència d'una determinada situació. Per tant, aquestes ajudes s'haurien
d'haver concedit d'acord amb la normativa de subvencions.5
7. En tots dels expedients, excepte en l'expedient núm. 2-2016, manca que el Consell Insular i
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials hagin realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts
executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la
procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).6

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1, i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-7 de l'apartat anterior, l'activitat subvencional del
Consell Insular de Mallorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
De l'any 2016, s'han revisat dues subvencions amb convocatòria, corresponents als
departaments de Cultura, Patrimoni i Esports i a Participació Ciutadana i Presidència, i tres
subvencions de concessió directa, corresponents als mateixos departaments.
Pel que fa al 2017, s'han revisat una subvenció amb convocatòria corresponent al Departament
de Cultura, Patrimoni i Esports, i tres subvencions de concessió directa corresponents als
departaments de Participació Ciutadana i Presidència, Desenvolupament Local i Cultura,
Patrimoni i Esports.

5

Tot i que s'han aprovat lleis autonòmiques que no consideren subvenció la renda mínima d'inserció, aquestes ajudes compleixen les
condicions que estableix l’article 2 de la LGS i no formen part de les exclusions disposades en l’article 4 de la dita Llei, ambdós d’aplicació
bàsica, per la qual cosa n'han de subjectar la concessió a allò que determina aquesta norma.
6

Malgrat l’al·legació formulada, en cap dels expedients indicats no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes
com puguin ésser els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
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a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Convocatòria de subvencions 2015 d'ajudes de minimis per als projectes d'arts
escèniques de caràcter professional
Dels 20 beneficiaris d'aquesta subvenció s'han seleccionat els 5 de més import. Els beneficiaris
seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el quadre
següent:
CIMA 2016-2017. AJUDES DE MINIMIS PER ALS PROJECTES D'ARTS
ESCÈNIQUES DE CARACTER PROFESSIONAL7
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Sebastià Jordà Ramis
13
2
Estudi Zero Teatre, SCL
25
3
La Fornal d'Espectacles de Ferro, SLU
20
4
Iguana Teatre, SL
17
5
Iguana Teatre, SL
12
Import expedients seleccionats
87

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

CIMA 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Es tracta d'una subvenció d'ajudes de minimis a favor de la producció teatral feta per les
persones jurídiques o físiques de Mallorca, a fi d'afavorir el muntatge d'espectacles escènics i,
en conseqüència, donar suport al teixit empresarial i professional que conforma el món de les
arts escèniques. Es distingeixen tres línies d'ajuts:


Línia 1: Produccions d'arts escèniques de nous creadors



Línia 2: Produccions de nous espectacles d'arts escèniques



Línia 3: Projectes d'arts escèniques de persones jurídiques o físiques consolidades.
Aquesta línia es divideix al seu torn en dues, una per a la producció d'un nou
espectacle i la seva estrena a Mallorca i una altra per a un pla d'explotació a l'illa de
Mallorca d'un mínim de dos espectacles, en repertori, i un mínim de 20 funcions.

El període subvencional és del 16 de setembre de 2014 al 15 de setembre de 2015.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 225 milers d'euros. La convocatòria
estableix la forma de calcular l'import corresponent a cada subvenció. Finalment, l'import total
concedit ha estat de 214 milers d'euros.
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
la convocatòria.
Cal recordar que els ajuts de minimis són els que atorguen els Estats membres de la Unió
Europea que no tenen la consideració d’ajuts d’Estat i que, per tant, no necessiten l’autorització
7

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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de la Comissió Europea per a ser atorgats. L’ajut total de minimis no pot superar els 200 milers
d’euros en un període de tres exercicis fiscals.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases que regeixen la convocatòria estan recollides en el Reglament de subvencions i
ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001). Aquest Reglament és anterior a
l'entrada en vigor de la LGS i del TRLS, i no s'ha actualitzat.
La convocatòria va ser aprovada per Acord del Consell Executiu en la sessió de 15 d'abril de
2015, i va ser publicada en el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió de 14 de novembre de 2014.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.8
No consta que el Consell hagi comunicat aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, tal com disposa l'article 20 de la LGS.9
2. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.
També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell.
3. Procediment de concessió
La convocatòria preveu l'existència d'una comissió avaluadora, que ha estat l'encarregada
d'aplicar els criteris que s'hi estableixen per determinar l'import corresponent a cada sol·licitud.
El procediment consisteix a atorgar una puntuació a cada sol·licitud en funció dels criteris fixats
i a distribuir, posteriorment, el crèdit disponible entre les sol·licituds presentades d'acord amb
aquesta puntuació.
Consta l'acord del Consell Executiu, pel qual s'aprova la concessió de la subvenció de 30 de
desembre de 2015, així com la seva publicació en el BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2016.
Aquest acord inclou l'exclusió de determinants sol·licitants, entre els quals figuren els
corresponents als expedients núm. 3, 4 i 5, per no complir el requisit establert en la base quarta
de la convocatòria (específic de la línia 3) consistent a tenir una estructura estable i continuada
conformada, com a mínim, per dues persones estables en règim general o autònom que s'havia
d'haver mantingut durant el període dels 4 anys anteriors a l'any de la convocatòria.
Aquests sol·licitants exclosos han presentat recurs d'alçada davant la Comissió de Govern, que
s'ha resolt favorablement en la sessió de 9 de juny de 2016. El 26 de juliol de 2016, com a
conseqüència d'aquesta resolució favorable, el vicepresident primer i conseller executiu de
8

Malgrat l’al·legació formulada, en l'expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
9

Malgrat l’al·legació formulada, l’article 20 de la LGS ja establia l’obligatorietat de subministrar informació a la BDNS abans de la modificació de
l’article 18 de la dita norma per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic.
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Cultura, Patrimoni i Esports del Consell ha dictat una resolució de correcció de l'acord del
Consell Executiu de 30 de desembre de 2015, a fi d'incloure les sol·licitud d'aquests
beneficiaris.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats la justificació de la subvenció s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
5. Pagaments
El pagament de les subvencions s'ha fet un cop justificat el compliment de la finalitat per a la
qual es varen concedir. En tots els expedients consten els pagaments realitzats i la justificació
que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal, amb la
Seguretat Social i amb el mateix Consell quan s'efectua el pagament.
a2: Convocatòria de subvencions 2016 destinades a associacions i entitats de persones
majors per al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural
Dels 189 beneficiaris d'aquesta subvenció s'han seleccionat els 5 de més import. Els
beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el
quadre següent:
CIMA 2016-2017. SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES
MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL10
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació Temps d'Oci
21
4
2
Associació de persones majors "Mar Blava"
21
3
Associació de la tercera edat "Tots en Marxa"
20
Associació de persones de la tercera edat del Coll
4
19
d'en Rabassa "Ntra. Sra. Del Carmen"
5
Associació de jubilats i pensionistes de Cala Millor
19
3i4
Import expedients seleccionats
100

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

CIMA 2016- 2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Es tracta d'una subvenció destinada a associacions, federacions d'associacions i entitats de
persones majors per al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, a fi de
potenciar el benestar del col·lectiu de les persones majors. La convocatòria pretén contribuir al
finançament de les despeses següents:
Línia 1: Lloguer dels locals socials, fins a un màxim de 14.400 euros per associació.
Línia 2: Despeses de funcionament de l'associació, fins a un màxim de 1.300 euros per
associació.
10

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.

26

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

Línia 3: Activitats socioculturals, fins a un màxim de 4.800 euros per associació.
El període subvencional és de l'1 d'octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 1.535 milers d'euros. La convocatòria
estableix la forma de calcular l'import corresponent a cada subvenció. L'import total concedit ha
estat de 1.334 milers d'euros.
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
la convocatòria.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria estan recollides en el Reglament de
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001). Aquest
Reglament és anterior a l'entrada en vigor de la LGS i del TRLS, i no està actualitzat.
La convocatòria va ser aprovada per acord del Consell Executiu en sessió de 16 de desembre
de 2015, i publicada en el BOIB núm. 8, de 16 de gener de 2016.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2016, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió de 13 de novembre de 2015.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.11
El Consell ha comunicat aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(art. 20 de la LGS).
2. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.
També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell.
3. Procediment de concessió
La convocatòria preveu l'existència d'una comissió avaluadora, que ha estat l'encarregada
d'aplicar els criteris que s'hi estableixen per determinar l'import corresponent a cada sol·licitud.
El procediment consisteix a atorgar una puntuació a cada sol·licitud en funció dels criteris fixats
i a distribuir, posteriorment, el crèdit disponible entre les sol·licituds presentades d'acord amb
aquesta puntuació.
Consta l'acord del Consell Executiu d'1 de juny de 2016 pel qual s'aprova la concessió de la
subvenció, així com la seva publicació en el BOIB núm. 76, de 16 de juny de 2016.
En l'expedient núm. 5, l'import concedit de la línia 1 per 14 milers d'euros és superior al
sol·licitat, per un import de 13 milers d'euros. La base vuitena de la convocatòria especifica
que, en cap cas, l'import resultant pot ser superior a la quantitat sol·licitada.12
11

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
12

En la fase d’al·legacions, el CIMA manifesta que el centre gestor va incórrer en un error material quan es varen transcriure els imports en el
full de càlcul que va servir per adjudicar les subvencions, i que, no obstant això, s’ha fet el pagament per l’import realment justificat, que ha
estat inferior a l’import sol·licitat.

27

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
Tot i així, de la revisió de les justificacions s'han posat de manifest les incidències següents:


En l'expedient núm. 1, els documents justificatius de la línia 2, corresponents a
despeses de neteja del mes de juny i de papereria, consten pagats en efectiu. Si bé
compleixen els requisits que preveu la convocatòria per als pagaments en metàl·lic,
aquesta forma de pagament no permet comprovar el pagament efectiu i, per tant, no
s'hauria d'admetre.



En l'expedient núm. 5, la justificació de la línia 2 inclou un justificant, per un import de
132,50 euros, en concepte d'assegurança del bar del local de l'associació. Aquesta
despesa no es pot considerar subvencionable atès que correspon a una activitat
mercantil amb uns ingressos associats que no encaixen en l'objecte de la subvenció.
D'altra banda, no consta el pagament dels justificants de material d'oficina, per un
import conjunt d'11,23 euros.

5. Pagaments
El pagament de les subvencions es fa un cop justificat el compliment de la finalitat per a la qual
s'han concedit, i s'ha revocat parcialment l'import de la subvenció concedida en els casos en
què l'import de les despeses justificades ha resultat menor que l'import previst, d'acord amb la
base vintena de la convocatòria.
En tots els expedients consten els pagaments realitzats i la justificació que els beneficiaris es
troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el
mateix Consell en el moment d'efectuar el pagament.
a3: Convocatòria de subvencions 2017 per a les activitats culturals de les entitats
associatives o organitzacions sense ànim de lucre
Dels 28 beneficiaris d'aquesta subvenció, s'han seleccionat els 5 de més import. Els
beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el
quadre següent:
CIMA 2016-2017. SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS DE LES ENTITATS
ASSOCIATIVES O ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
EiMA Ceació
7
2
Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les IB
47
4
3
Associació de Saxofonistes de les IB
14
4
4
Alma Concerts
26
4
5
Alternatilla Associació Cultural
41
4
Import expedients seleccionats
135

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

CIMA 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
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CODI
4
5

CIMA 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Es tracta d'una subvenció amb convocatòria per dur a terme a Mallorca activitats culturals
destinades a la col·lectivitat o a un sector del públic en general, amb les línies i les activitats
següents:
Línia 1: Activitats culturals
Línia 2: Edició de llibres, fonogrames o audiovisuals
Línia 3: Mostres, certàmens, festivals o altres projectes de representació d'espectacles
de teatre de caràcter no professional
Línia 4: Fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques
Línia 5: Realització de concerts i de classes magistrals de música
Línia 6: Festivals de música
El període subvencional és de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2017, per a les línies 1,
2, 5, i 6; i de l'1 novembre de 2016 al 31 d'octubre de 2017, per a les línies 3 i 4.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 310 milers d'euros, mentre que l'import
total concedit ha estat de 258 milers d'euros. La convocatòria estableix la forma de calcular
l'import corresponent a cada subvenció.
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
la convocatòria.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria estan recollides en l'Ordenança general de
subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen,
publicada en el BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017.
La convocatòria ha estat aprovada per Acord del Consell Executiu, en la sessió de 24 de maig
de 2017, i publicada en el BOIB núm. 66, de 30 de maig de 2017.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2017, aprovat per Acord
del Consell Executiu el 16 de novembre de 2016.
En la convocatòria no consten les condicions per efectuar el pagament de les subvencions.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.13
El Consell ha comunicat aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(art. 20 de la LGS).
2. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.

13

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
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També hi consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es troben al corrent de les
obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell.
3. Procediment de concessió
Atès que l'import de les subvencions sol·licitades ha estat inferior al pressupost disponible, no
s'ha efectuat la valoració del projectes presentats i s'han concedit totes les subvencions als
beneficiaris que compleixen els requisits exigits.
Consta l'acord del Consell Executiu, de 4 d'octubre de 2017, pel qual s'aprova la concessió de
la subvenció, així com la seva publicació en el BOIB núm. 125, de 12 d'octubre de 2017.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats la justificació de la subvenció s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
Tot i així, de la revisió de les justificacions s'han posat de manifest les incidències següents:


En el justificant núm. 55 de l'expedient núm. 2, l'import de la factura (1.556,50 euros)
és inferior en 99 euros a l'import que figura en la relació de justificants (1.655,50 euros);
mentre que en el justificant 137, corresponent al cost de la seguretat social del mes de
setembre, s'inclou el d'un empleat, per 241,80 euros, del qual no s'ha inclòs el cost de
la nòmina. No obstant això, la suma de les incidències detectades no influeix en l'import
de la subvenció.



En l'expedient núm. 3, la relació d'ingressos del projecte inclou altres ingressos, per un
import de 21 milers d'euros, que, juntament amb l'import de la subvenció concedida,
sumen 34 milers d'euros. Aquest import és superior en 358 euros a l'import de les
despeses subvencionables.



En l'expedient núm. 4, el justificant núm. 10 correspon al disseny i el manteniment del
web de l'Associació per a tota la temporada 2017, per un import de 4 milers d'euros.
Atès que l'Associació realitza altres activitats durant l'any, no es pot considerar que tota
la despesa associada a les dites activitats sigui subvencionable. En la factura no es
detalla suficientment com per poder determinar quina seria la part subvencionable.
El justificant núm. 37 correspon a l'assessoria laboral per a l'exercici 2017, per un
import de 4 milers d'euros. Igual que en el cas anterior, no es pot considerar tota la
despesa subvencionable. D'altra banda, segons el certificat de la Seguretat Social,
l'Associació no està donada d'alta, és a dir, no compta amb personal, per la qual cosa
no està justificat que aquesta despesa sigui subvencionable.
Els justificants núm. 46 (317,52 euros), 47 (300,00 euros) i 48 (300,00 euros)
corresponen a honoraris per concerts que no figuren en la memòria justificativa.
El justificant núm. 58 correspon als honoraris pagats a un escriptor per a la presentació
del seu llibre, sense que aquest concepte es pugui considerar subvencionable.



En l'expedient núm. 5, segons l'informe del centre gestor, les despeses
subvencionables són 95 milers d'euros (inferiors a les justificades pel beneficiari que
sumen 119 milers d'euros). Els ingressos declarats del festival sumen 72 milers
d'euros, els quals, juntament amb l'import de la subvenció concedida, superen en 18
milers d'euros l'import de les despeses subvencionables.
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5. Pagaments
El pagament de les subvencions s'ha fet un cop justificat el compliment de la finalitat per a la
qual s'han concedit. En tots els expedients consten els pagaments realitzats i la justificació que
els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat
Social i amb el mateix Consell en el moment d'efectuar el pagament.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
NÚM. EXP.
1-2016
2-2016
3-2016
4-2017
5-2017
6-2017

CIMA 2016-2017. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Subvenció nominativa al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
630
Subvenció nominativa a la Federació de Futbol de les Illes Balears
206
Subvenció nominativa al Bisbat de Mallorca
150
Ajuda econòmica per a dones víctimes de violència de gènere
108
Subvenció nominativa a l'Associació Mallorca Rural
120
Subvenció nominativa a la Federació de Bandes de Música
80
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
1.294

DEFICIÈNCIES
2, 3, 4 i 6
3
5
2, 3 i 6
2, 3 i 5
2i3

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

CIMA 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1-2016: Subvenció nominativa al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació
Aquest expedient correspon a l'aportació nominativa atorgada al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació per contribuir a les despeses de funcionament de l'associació. L'import que figura
en el pressupost del Consell de l'any 2016, en concepte de transferències corrents, és per un
total de 630 milers d'euros.
El Consell Insular considera que l'aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació no
està subjecta a la normativa general en matèria de subvencions, atès que, segons l'inventari
d'ens del sector públic local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es tracta d'un
ens dependent del Consell i que, en aplicació de la base núm. 33 d'execució del pressupost del
CIMA, les aportacions a favor d'unitats institucionals dependents no resten subjectes a la
normativa general en matèria de subvencions.
Aquesta consideració és incorrecta, atès que la BEP núm. 33 detalla les unitats institucionals
que es consideren dependents, entre les quals no figuren les associacions, com pugui ésser el
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A més, tal com va posar de manifest l'SCIB en el
Dictamen de 12 de novembre de 2010, sobre la naturalesa de les aportacions econòmiques
anuals dels socis al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, aquestes aportacions de les
administracions públiques encaixen en el concepte legal de subvenció, establert en l'article 2 de
la LGS, pel fet de reunir els requisits explicitats en l'apartat 1 d'aquest article i no poder ser
incloses en les excepcions que s'hi delimiten; ni, en el cas d'aportacions rebudes de les
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administracions a les quals s'estén l'àmbit d'aplicació del TRLS, els són aplicables les
excepcions establertes en el punt 3 de l'article 2 d'aquest text. No obstant això, el règim jurídic i
econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en l'atorgament, la gestió i
la justificació. Aquestes peculiaritats en possibiliten l'atorgament de forma directa i la modulació
de les condicions mitjançant el conveni i/o la resolució corresponent.
D'altra banda, l'article 7.4 de la LBRL estableix que les entitats locals només poden exercir
competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc
la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de
la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no s'incorri en un supòsit
d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests
efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó
de la matèria, en els quals s'ha d'assenyalar la inexistència de duplicitats, així com els de
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera, sobre la sostenibilitat financera. Atès que
la cooperació internacional no és una competència pròpia (ni delegada) dels consells insulars,
sinó que és una competència pròpia del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca
hauria d'haver obtingut un informe de la CAIB d'inexistència de duplicitats. A més, el Consell
hauria d'haver obtingut un informe del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relatiu a
la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. Ambdós informes no consten en
l'expedient.14
La subvenció ha estat tramitada pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència, si bé
la seva aprovació correspon al Ple del Consell, atès que es tracta d'una subvenció nominativa
(base núm. 23 d'execució del pressupost de 2016).
En l'expedient no consta la justificació de no estar sotmès a les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari (art. 10 del TRLS).
Mitjançant l'acord del Consell Executiu de 19 d'octubre de 2016, s'aprova l'expedient de
l'aportació a favor del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i s'autoritza i es disposa la
despesa, per un import de 630 milers d'euros, corresponent a transferències corrents. D'acord
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, el termini màxim per resoldre un procediment a instància de part és de 3 mesos
comptadors des de la presentació de la sol·licitud. En l'expedient que ens ocupa, s'ha superat
aquest termini.
L'acord d'aprovació de l'expedient no inclou la compatibilitat o incompatibilitat amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o entitat pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals (art. 65.3 del RLS).
Pel que fa a la justificació, el Fons Mallorquí ha de presentar els darrers comptes anuals
auditats abans de dia 1 de novembre de 2016. La presentació dels comptes anuals ha tingut
lloc el 28 d'octubre de 2016.
A més de la subvenció revisada, el pressupost del Consell per a l'any 2016 inclou una
subvenció, per un import de 20 milers d'euros, en concepte de transferències de capital que
s'ha de destinar a finançar la construcció d'un centre de maternitat a Burkina Faso.

14

Malgrat l’al·legació presentada, la cooperació internacional no és una competència pròpia ni delegada del Consell Insular, d’acord amb la
redacció de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, arran de la modificació introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Per tant, només pot exercir aquesta competència d’acord
amb el que disposa el dit article 7.4 d’aquesta norma.
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Les aportacions al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per a ajudes a la cooperació
internacional no estan incloses en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Mallorca per a l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 13 de novembre de
2015, conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).15
El pagament de l'aportació al Fons Mallorquí, per un import 630 milers d'euros, s'ha fet un cop
presentada la justificació, si bé no consta acreditat que, en el moment d'efectuar el pagament
de la subvenció, el beneficiari estigui al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social (art. 11 TRLS).
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquestes subvencions a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 2-2016: Subvenció nominativa a la Federació de Futbol de les Illes
Balears
L'objecte de la subvenció és la realització d'activitats del programa «Esport escolar federat a
Mallorca» en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2015 i el 30 d'octubre de 2016, en el
qual s'han de dur a terme competicions dels nins i les nines en edat escolar, en les categories
de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.
L'informe sobre la impossibilitat de promoure la concurrència i la memòria justificativa sobre la
conveniència i l'oportunitat d'atorgar la subvenció es fonamenten en les competències que la
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, atribueix tant als consells insulars
com a les federacions esportives. Les federacions són entitats privades sense afany de lucre
que dirigeixen i coordinen les activitats pròpies de la seva modalitat en coordinació amb
l'administració territorial competent, i són les úniques entitats reconegudes per dur a terme les
funcions de gestió de les dites activitats, homologant els resultats, les classificacions, els
àrbitres, els jutges i els comitès de competicions. Dins aquest marc legal, la gestió encomanada
pel Consell de Mallorca a les federacions esportives s'instrumenta mitjançant un conveni en el
qual consten les implicacions que corresponen a ambdues entitats.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, si bé la
seva aprovació correspon al Ple del Consell en tractar-se d'una subvenció nominativa (base
núm. 23 d'execució del pressupost 2016).
En l'expedient consta l'Acord del Ple del Consell, de 12 de maig de 2016, d'aprovar la
concessió de la subvenció nominativa, autoritzar i disposar la despesa i aprovar el conveni pel
qual es regeix. D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el termini màxim per resoldre un
procediment a instància de part és de tres mesos comptadors des de la presentació de la
sol·licitud. En l'expedient que ens ocupa, s'ha superat aquest termini.16
El conveni preveu actuacions per un import de 511 milers d'euros, dels quals el Consell aporta
206 milers d'euros. Al mateix temps, determina que la justificació s'ha de realitzar per mòduls,
ateses les despeses unitàries establertes per partit i categoria.
15

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
16

Malgrat l’al·legació presentada, l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca no és aplicable a la subvenció fiscalitzada, atès
que la seva entrada en vigor és posterior a la resolució de concessió.
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El beneficiari ha presentat dins el termini establert la documentació justificativa prevista en el
conveni, amb la qual es justifica que s'ha executat el 100,00 % del projecte presentat.
D'acord amb el que està previst en el mateix conveni i en les bases d'execució del pressupost,
el pagament s'ha realitzat a sol·licitud de l'interessat, mitjançant una bestreta del 50 % de la
subvenció sense necessitat de constituir aval bancari; la resta, un cop aprovada la justificació
de la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2016, aprovat per Acord
del Consell Executiu de 13 de novembre de 2015 i en l'estat del pressupost corresponent a
l'exercici 2016.
El Consell ha comunicat aquesta subvenció nominativa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 3-2016: Subvenció nominativa al Bisbat de Mallorca
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a favor del Bisbat de Mallorca per a la
fase 1 del Projecte de restauració de les cobertes de l'església de Sant Francesc de Palma.
Es tracta d'un projecte per un import total de 151 milers d'euros, dels quals el Consell Insular de
Mallorca aporta 150 milers d'euros.
En l'expedient consta la memòria que justifica la competència per executar la despesa, així com
la manca de concurrència, atesa la riquesa i l'excepcionalitat del patrimoni eclesiàstic per
restaurar.
La subvenció ha estat tramitada per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, si bé
l'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell de Mallorca.
En l'expedient consta la sol·licitud de subvenció del Bisbat de Mallorca, juntament amb la
descripció del projecte i el pressupost per a la seva realització.
La subvenció s'ha instrumentat mitjançant el conveni aprovat pel Ple del Consell de 5 de
setembre de 2016.
La justificació s'ha presentat en el termini i la forma prevists en el conveni instrumental, si bé no
consta que el beneficiari hagi sol·licitat tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb el que
disposa l'article 31.3 de la LGS. Tampoc consta que hi hagi un sistema d'estampillament dels
justificants de depesa, tal com estableix l'article 30.3 de la LGS.17
El pagament de la subvenció s'ha efectuat un cop justificada la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2015, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió ordinària de 14 de novembre de 2014 i en l'estat del pressupost
corresponent a l'exercici 2015. No obstant, atès l'endarreriment en la iniciació del procediment
per atorgar-la, el romanent de crèdit s'ha incorporat al pressupost de l'exercici 2016, en tractarse de finançament afectat.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb l'article 46 del TRLS.18
17

Malgrat l’al·legació presentada, l’apartat 9 de la clàusula quarta del conveni disposa expressament l’estampillament de les factures. A més,
l’estampillament que figura en la factura aportada en la fase d’al·legacions no constava en la factura de l’expedient que va fiscalitzar l’SCIB.
18

Malgrat l’al·legació presentada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin
ésser els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
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El Consell ha comunicat aquesta subvenció nominativa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 4-2017: Ajuts econòmics de pagament únic per a dones víctimes de
violència de gènere
L'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, estableix el dret a percebre un ajut econòmic a les dones
víctimes de violència de gènere que tinguin uns ingressos igual o inferiors al 75 % del salari
mínim interprofessional i, al mateix temps, dificultats especials per aconseguir una feina.
Aquest dret es reglamenta en el Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula
l'ajut econòmic establert en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, i en el Decret 125/2010, de
23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament
únic establerts en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004.
Legalment, aquests ajuts econòmics es configuren com un dret subjectiu a través del qual es
garanteixen els drets econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, amb la
finalitat de facilitar-ne la integració social i la inserció professional, a través d'un pagament únic.
Així, doncs, l'objectiu fonamental d'aquests ajuts és el de facilitar a la víctima uns recursos
mínims de subsistència per independitzar-se de l'agressor.
El procediment de concessió i el pagament dels ajuts corresponen a les administracions
competents en matèria de serveis socials (en aquest cas, en virtut de l'art. 70.4 de l'EAIB, al
Consell de Mallorca), i el seu finançament és amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat.
Les subvencions es concedeixen pel procediment de concessió directa, atès que així ho
imposa una norma de rang legal (art. 18.3.b de la LGS).
El Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha tramitat la subvenció analitzada, i el
conseller executiu és l'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa.
A efectes d'aquest Informe, s'han revisat els cinc expedients de més import i, en el cas de
coincidència en l'import, s'han seleccionat per ordre de sol·licitud.
De la revisió de la documentació presentada, s'han posat de manifest les incidències següents:


No consta la declaració acreditativa que la dona que sol·licita l'ajut no està inclosa en
cap de les prohibicions per gaudir de la condició de beneficiària.19



No consta el certificat acreditatiu de l'existència de crèdit adequat i suficient abans de
dictar la resolució de concessió.20



En el moment de pagament de la subvenció, no consten els certificats acreditatius
d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.



No consta la resolució de concessió de la subvenció, si bé en l'expedient figura la
notificació de la resolució al beneficiari en la qual es transcriu, literalment, el contingut
de la resolució.21

19

Malgrat l’al·legació formulada, en els expedients fiscalitzats no figura la declaració acreditativa que la dona que sol·licita l'ajut no està inclosa
en cap de les prohibicions per gaudir de la condició de beneficiària, ni la dita declaració ha estat aportada en la fase d’al·legacions.
20

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.

21

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.
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En tres dels cinc expedients analitzats, s'ha superat el termini de tres mesos per
resoldre la concessió de la subvenció comptador des de la sol·licitud.

Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per a 2017, aprovat per acord
del Consell Executiu el 16 de novembre de 2016.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.22
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 5-2017: Subvenció nominativa a l'Associació Mallorca Rural
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a favor de l'Associació Mallorca Rural
per finançar despeses de funcionament del període comprès entre l'1 de gener de 2016 i el 26
de desembre de 2017.
La memòria explicativa de la concessió de la subvenció elaborada per la secretària tècnica de
Desenvolupament Local, de 19 de juliol de 2017, indica que en la partida pressupostària
65.94310.48902 del pressupost de despeses de 2017 figura un import de 120 milers d'euros
per destinar a aquesta subvenció, dels quals 20 milers d'euros corresponen a l'exercici 2016 i
100 milers d'euros, al 2017.
El Departament de Desenvolupament Local ha tramitat la subvenció, si bé l'òrgan competent
per autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell de Mallorca.
En l'expedient no consta la sol·licitud del beneficiari per a la concessió de la subvenció, si bé hi
figura la documentació que l'acompanya.23
Entre la dita documentació, consta un pressupost de l'Associació amb uns ingressos i unes
despeses de 120 milers d'euros per a l'any 2017. Els ingressos corresponen a aquesta
subvenció, i les despeses es distribueixen entre despeses d'explotació i despeses de personal,
per un import de 41 milers d'euros i 79 milers d'euros, respectivament.
Així mateix, consta la memòria d'actuacions de l'Associació, que fa referència al Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període operatiu 2014-2020, aprovat per
Decisió d'execució de la Comissió Europea C(2015) 8146, de 18 de novembre del 2015. En la
mesura 19, relativa a les ajudes LEADER, la dita Decisió estableix els requisits que han de
complir les organitzacions que poden ser seleccionades com a Grups d'Acció Local (GAL), i fixa
el procediment i el calendari per a l'aprovació de les estratègies de desenvolupament local.
Segons aquesta memòria d'actuacions, l'objecte de la subvenció i les actuacions per realitzar
han de ser les necessàries per preparar la documentació i l'entrega de documents per a la
selecció del Grup d'Acció Local pel territori de Mallorca i l'elaboració de l'estratègia de
desenvolupament local participatiu 2014-2020 d'aquesta illa, i també l'organització dels treballs
i les metodologies que s'han d'aplicar per elaborar la diagnosi participativa, la comunicació i la
informació dels treballs, l'elaboració del pla de seguiment i l'avaluació de l'estratègia, amb
l'objectiu d'avaluar l'impacte i la qualitat de les actuacions proposades. Aquesta memòria no

22

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
23

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.
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indica la data de la seva elaboració, tot i que s'ha registrat d'entrada en el Consell el 29 d'agost
del 2017, juntament amb altra documentació.
El 23 de novembre de 2017, l'Autoritat de Gestió del Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) de les Illes Balears ha designat l'Associació Mallorca Rural com a Grup d'Acció Local
Participatiu LEADER a la zona rural de Mallorca.
El Consell forma part d'aquesta Associació com a soci fundador i vocal.
La impossibilitat de promoure la concurrència es basa en el fet que l'Associació és l'únic Grup
d'Acció Local que gestiona el programa LEADER a Mallorca, i que no hi ha cap altra entitat que
tingui els objectius i les finalitats de l'Associació.
En l'expedient consta l'Acord del Ple del Consell, de 22 de desembre de 2017, pel qual s'aprova
la concessió de la subvenció nominativa, s'autoritza i es disposa la despesa, i s'estableixen les
condicions de la subvenció. D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el termini màxim per
resoldre un procediment a instància de part és de tres mesos des de la presentació de la
sol·licitud. En aquest expedient, s'ha superat el dit termini.
La justificació de la subvenció s'ha presentat el 19 de desembre de 2017, és a dir, abans de la
data de l'acord de concessió de la subvenció, i inclou la documentació que es requereix en
aquest acord.
D'acord amb la documentació justificativa presentada, les despeses subvencionables han
ascendit a 110 milers d'euros, amb el detall següent:
DESPESES JUSTIFICADES (en milers d'euros)
Concepte
2016
Sous i salaris
Indemnitzacions per acomiadament
Seguretat Social
Comissions d'avals
Altres despeses
TOTAL

2017
31
54
8
12
4
110

0,3
0,3

Com es pot observar en el quadre anterior, la pràctica totalitat de les despeses correspon a
l'exercici 2016. A més, les despeses de personal de 2016 corresponen a sous i salaris de gener
a abril, i a la indemnització per l'acomiadament i la liquidació del personal de l'Associació en el
mes d'abril. No consten despeses de personal amb posterioritat a aquesta data.
De la justificació presentada es desprèn que les despeses incorregudes, tot i ser de
funcionament de l'Associació, no es corresponen amb les actuacions per realitzar i amb
l'objecte de la subvenció, atès que la selecció de l'Associació com a GAL es produeix al final
del 2017 i la major part de les despeses justificades correspon a 2016 (especialment les de
personal, que només són fins a l'abril de 2016).
Tampoc coincideixen amb el pressupost presentat per l'Associació corresponent a 2017, en el
qual les despeses de personal representen el 65,8 % de les despeses pressupostades quan les
despeses reals que s'han justificat de 2016 s'han situat en un 84,9 %.
Entre la documentació justificativa no consta la justificació dels cost dels avals.
Segons el que disposen l'acord de concessió de la subvenció i les bases d'execució del
pressupost, el pagament s'ha realitzat a sol·licitud de l'interessat, mitjançant una bestreta del
50 % de l'import de la subvenció, sense necessitat de constituir aval bancari; i la resta, un cop
aprovada la justificació de la subvenció.
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Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per a 2017, aprovat per Acord
del Consell Executiu el 16 de novembre de 2016, i en l'estat del pressupost corresponent a
l'exercici 2017.
No consta que el Consell hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb l'article 46 del TRLS.24
El Consell ha comunicat aquesta subvenció nominativa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (art. 20 de la LGS).
Expedient núm. 6-2017: Subvenció nominativa a la Federació Balear de Bandes de
Música
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa a favor de la Federació Balear de
Bandes de Música per donar suport al projecte d'activitats de la Federació, amb la finalitat de
subvencionar les distintes activitats organitzades en relació amb el moviment bandístic de
Mallorca a fi d'afavorir i d'incentivar la voluntat de perfeccionament i d'autoformació de les
bandes, estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i
de promocionar la música, especialment la que constitueix el nostre patrimoni musical.
El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha tramitat la subvenció, si bé l'òrgan competent
per autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell de Mallorca.
L'informe sobre l'excepció del principi de concurrència de la subvenció es fonamenta en el
caràcter representatiu que té la Federació, i en l'abast respecte del conjunt de les diferents
bandes i associacions musicals de l'illa de Mallorca, atès que la Federació és un òrgan
aglutinador de les diferents bandes i associacions musicals de l'illa, que està format per trentatres associacions que representen més de 3.000 afiliats, entre músics de bandes i alumnes
d'escoles de música.
En l'expedient consta l'acord del Ple del Consell, de 8 de juny de 2017, d'aprovar la concessió
de la subvenció nominativa, així com del conveni pel qual es regeix.25
El beneficiari ha presentat, dins el termini establert, la documentació justificativa prevista en el
conveni, amb la qual es constata que s'ha executat el 100 % del projecte presentat.
D'acord amb el que està previst en el mateix conveni i en les bases d'execució del pressupost,
el pagament s'ha realitzat a sol·licitud de l'interessat, mitjançant una bestreta del 50 % de la
subvenció, sense necessitat de constituir aval bancari; i la resta, un cop aprovada la justificació
de la subvenció.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2017, aprovat per acord
del Consell Executiu el 16 de novembre de 2016, i en l'estat del pressupost de despeses
corresponent a l'exercici 2017.
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 de la LGS).

24

Malgrat l’al·legació formulada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin ésser
els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
25

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
De la informació tramesa a l'SCIB, s'han seleccionat un expedient del 2016 i un expedient del
2017, de subvencions amb convocatòria, per un import conjunt atorgat de 1.852 milers d'euros.
En el treball de verificació de la integritat de la població previ a la selecció de la mostra, s'ha
constatat que l'IMAS no ha retut a l'SCIB les ajudes en concepte de renda mínima d'inserció,
ajudes per acolliment de menors, ajudes a majors extutelats i beques concedides durant els
exercicis 2016 i 2017. L'import per a cada un dels dits conceptes és de 7.395, 3.229, 40 i 10
milers d'euros, respectivament, durant l'exercici 2016; mentre que el corresponent per aquests
mateixos conceptes durant el 2017 és de 6.530, 3.313, 21 i 9 milers d'euros, respectivament.
L'IMAS no considera subvencions aquestes ajudes i beques, sinó prestacions econòmiques,
encara que el TRLS no les exclou del concepte de subvencions. A més, aquestes prestacions
compleixen els requisits per ésser considerades subvencions, com són el fet de ser atorgades
per una administració pública, de ser numerària la disposició a favor dels beneficiaris, sense
contraprestació directa dels beneficiaris o d'estar subjecta a la concurrència d'una determinada
situació. Per tant, aquestes ajudes s'haurien d'haver concedit d'acord amb la normativa de
subvencions.26
A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització dels dos expedients seleccionats que
conformen la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun,
tenint en compte que ambdós corresponen a subvencions amb convocatòria.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes econòmiques 2016 adreçades a entitats que duen a terme activitats de suport
a I'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual
Aquesta subvenció sols ha tingut dos beneficiaris, els quals, juntament amb les deficiències
detectades en els expedients, figuren en el quadre següent:
IMAS 2016-2017. AJUDES ECONÒMIQUES ADREÇADES A ENTITATS QUE DUEN A TERME
ACTIVITATS DE SUPORT A L'HABITATGE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Aproscom Fundació
64
5
2
Amadip.Esment Fundació
1.028
5
Import expedients seleccionats
1.092

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:

26

Tot i que s'han aprovat lleis autonòmiques que no consideren subvenció la renda mínima d'inserció, aquestes ajudes compleixen les
condicions que estableix l’article 2 de la LGS i no formen part de les exclusions disposades en l’article 4 de la dita Llei, ambdós d’aplicació
bàsica, per la qual cosa n'han de subjectar la concessió a allò que determina aquesta norma.
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CODI
1
2
3
4
5

IMAS 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Es tracta d'una subvenció d'ajudes econòmiques adreçada a entitats que, durant el 2016, duen
a terme activitats de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Les activitats de suport a l'habitatge formen part dels serveis socioeducatius que ofereixen
orientació i suport a les persones amb discapacitat que viuen soles, en parella o conviuen amb
altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.
El període subvencional és de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 1.098 milers d'euros, que es correspon a
94 places. El preu del mòdul corresponent al suport a l'habitatge és de 974 euros mensuals per
persona, cosa que representa una mitjana de 32,01 euros diaris. L'import total concedit ha estat
de 1.092 milers d'euros.
En l'expedient no consta la justificació del preu del mòdul ni la justificació que aquest import no
supera el cost de l'activitat.27
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
la convocatòria.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats de la Direcció d'Àrea de Serveis
Socials de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca varen ser aprovades pel Ple del
Consell de Mallorca, el 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny de 2005). Aquestes
bases varen ser modificades per acord del Ple del Consell de 6 de febrer de 2006 (BOIB núm.
53, d'11 d'abril de 2006).
A més, és aplicable el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3
de novembre de 2001), el qual és anterior a l'entrada en vigor de la LGS i del TRLS, sense que
s'hagi actualitzat.
La convocatòria va ser aprovada per resolució de la presidenta de l'IMAS, de 30 de maig de
2016, i va ser publicada en el BOIB núm. 70, de 4 de juny de 2016.
Aquesta subvenció figura en el Pla Estratègic de Subvencions per al 2016, aprovat per Acord
del Consell Executiu en sessió de 13 de novembre de 2015 (text consolidat publicat en el BOIB
núm. 43, de 5 d'abril de 2016).
No consta que l'IMAS hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.28

27

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.

28

Malgrat l’al·legació presentada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin
ésser els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
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L'IMAS ha comunicat aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.
20 de la LGS).
2. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.
3. Procediment de concessió
La convocatòria preveu que hi hagi una comissió avaluadora, que s'ha d'encarregar d'aplicar
els criteris que s'estableixen en la convocatòria per determinar les places subvencionades a
cada beneficiari. El procediment es basa a atorgar una puntuació a cada sol·licitud en funció
dels criteris fixats, i de distribuir, amb posterioritat, les places previstes entre les sol·licituds
presentades d'acord amb la puntuació obtinguda.
Consta la resolució de la presidenta de l'IMAS, de 13 d'octubre de 2016, per la qual s'aprova la
concessió de la subvenció, així com la seva publicació en el BOIB núm. 133, de 20 d'octubre de
2016.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
5. Pagaments
La convocatòria estableix que el pagament del primer semestre s'ha de fer prèvia presentació
de la justificació corresponent, si bé, durant aquest primer semestre, sols ha tingut activitat el
beneficiari de l'expedient núm. 2.
Quant al pagament del segon semestre, la convocatòria disposa que es pot fer una bestreta de
fins al 75 % de l'import concedit, la qual han sol·licitat ambdós beneficiaris. Malgrat aquesta
limitació de l'import de la bestreta, s'ha bestret el 100 % de l'import concedit al beneficiari de
l'expedient núm. 2.
En tots els expedients consten els pagaments realitzats i la justificació que els beneficiaris es
troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el
mateix Consell en el moment d'efectuar el pagament.
a2: Convocatòria subvencions 2017 per millorar els serveis, les instal·lacions, els
equipaments i les infraestructures dels serveis i/o centres.
Dels 18 projectes subvencionats, s'han seleccionat els 5 de més import. Els beneficiaris i els
projectes seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en el
quadre següent:
IMAS 2016-2017. SUBVENCIONS PER MILLORAR ELS SERVEIS, LES INSTAL·LACIONS, ELS
EQUIPAMENTS I LES INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS I/O CENTRES
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
AMADIBA - Llar 1 4x4 Manacor
68
4
2
AMADIBA - Millorant Taverna
68
4
Fundació de Solidaritat AMARANTA - Residència
3
68
2i4
juvenil Jorbalan
4
Cáritas Diocesana de Mallorca - Menjador social
68
4
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IMAS 2016-2017. SUBVENCIONS PER MILLORAR ELS SERVEIS, LES INSTAL·LACIONS, ELS
EQUIPAMENTS I LES INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS I/O CENTRES
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
d'Inca
Comunitat a Palma de Mallorca de Terciàries
5
68
4
Trinitàries - Llars del Temple
Import expedients seleccionats
340

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

IMAS 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Es tracta d'una subvenció d'ajudes econòmiques adreçades a finançar inversions destinades a
l'autorització i l'acreditació dels serveis i/o centres d'atenció de població del sistema de
protecció de menors i d'inclusió, dependents de l'IMAS.
El període subvencional és de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2017.
El pressupost que es destina a la convocatòria és de 760 milers d'euros, i ha estat concedit en
la seva totalitat. La convocatòria estableix la forma de calcular l'import corresponent a cada
subvenció.
La selecció dels beneficiaris és per concurrència competitiva, d'acord amb els criteris fixats en
la convocatòria.
1. Bases reguladores i convocatòria
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es troben en l'Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell el 23 de desembre de 2016
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).
La convocatòria s'ha aprovat mitjançant la resolució del president per substitució de l'IMAS, de
24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017).
Aquesta subvenció figura en la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2017,
aprovada per Acord del Consell Executiu en la sessió de 21 de juny de 2017.
No consta que l'IMAS hagi avaluat el programa d'actuacions executat amb la finalitat
d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-lo o
suprimir-lo, d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 del TRLS.29
L'IMAS ha comunicat aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.
20 de la LGS).
2. Documentació i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.

29

Malgrat l’al·legació presentada, en l’expedient no consta, de forma expressa, la valoració efectuada amb relació a aspectes com puguin
ésser els resultats obtinguts, la utilitat pública o social o la procedència de mantenir les línies de subvenció.
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3. Procediment de concessió
La convocatòria preveu l'existència d'una comissió avaluadora, que s'ha d'encarregar d'aplicar
els criteris que s'hi estableixen, a fi de determinar l'import corresponent a cada sol·licitud. La
convocatòria disposa que es poden finançar, fins a un 100 % del pressupost elegible, les obres
d'adequació fins a un màxim de 60 milers d'euros; i de 15 milers d'euros, per mobiliari i
maquinària. En cas que les sol·licitud superin les disponibilitats pressupostàries, s'ha d'aplicar
un coeficient reductor i reduir, proporcionalment, les quanties concedides fins a adaptar-se a la
disponibilitat pressupostària.
Consta la resolució de la presidenta de l'IMAS, de 24 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova la
concessió de la subvenció, així com la seva publicació en el BOIB núm. 132, de 28 d'octubre de
2017.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
De la revisió de les justificacions, s'han posat de manifest les incidències següents:


En el cas de despeses subvencionables que superen l'import del contracte menor, en
cap expedient consta que s'hagin demanat tres ofertes de diferents proveïdors. En
l'expedient núm. 4, si bé el beneficiari indica en la documentació justificativa que ha
sol·licitat tres pressuposts, aquests no consten en la justificació.30



En l'expedient núm. 2 consta un informe de l'arquitecte tècnic sobre la visita de
comprovació de les obres en el qual discrepa de tres de les factures presentades i
sol·licita la seva esmena per poder informar favorablement. No consta com s'han
esmenat aquestes deficiències ni com es justifica l'import de la subvenció que,
finalment, s'ha acceptat.



En l'expedient núm. 3 la documentació presentada no acredita la disponibilitat de
l'immoble durant el període de 10 anys que es requereix a la convocatòria, atès que l'ús
deriva d'un conveni per un any, prorrogable tàcitament per anys successius, però amb
la possibilitat de rescissió, amb un preavís d'un mes, de qualsevol de les parts. A més,
es tracta d'un immoble compartit, i no consten els criteris per comprovar que les
inversions s'han realitzat a la part de les instal·lacions utilitzades pel beneficiari.31

5. Pagaments
En tots els expedients consten els pagaments realitzats i la justificació que els beneficiaris es
troben al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal, amb la Seguretat Social i amb el
mateix Consell en el moment d'efectuar el pagament.

E.

RECOMANACIONS

Retre a l'SCIB la informació completa de tota l'activitat subvencionadora del Consell
Insular i de les seves entitats dependents, o, si escau, el certificat negatiu de la seva
inexistència, a fi de poder garantir la integritat de la dita activitat de foment.

30

Amb relació a l'expedient núm. 4, la documentació s'ha aportat en la fase d'al·legacions.

31

La documentació justificativa s'ha aportat en la fase d'al·legacions.
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Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Establir un sistema de control a fi de complir el deure de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions concedides.
Tractar com a subvencions, i no com a prestacions econòmiques, les ajudes en
concepte de renda mínima d'inserció, les ajudes per acolliment de menors, les ajudes a
majors extutelats i les beques; i també les aportacions al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació.
Iniciar els procediments de reintegrament de subvencions en els casos identificats en
aquest Informe.

3. CONSELL INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Menorca ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de l'Administració general del Consell corresponent als exercicis 2016 i 2017.
A més, el Consell ha retut la informació de les subvencions atorgades pel Consorci de Residus
i Energia de Menorca.
De la resta d'entitats dependents, no s'ha rebut la dita informació o, si escau, el certificat
negatiu de la seva inexistència. Atesa aquesta mancança, l'SCIB no pot garantir la integritat de
l'activitat subvencionadora del Consell per als exercicis 2016 i 2017.
En la realització del treball de verificació de la població previ a la selecció de la mostra, s'han
detectat obligacions reconegudes en el pressupost dels exercicis 2016 i 2017, que, per la seva
naturalesa, estan subjectes a la normativa de subvencions. Aquestes obligacions no figuren en
la relació de subvencions atorgades pel Consell retuda a l'SCIB. Les dites despeses es detallen
en el quadre següent:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
4790001
4790006
4790009
4800000
4890014

IMPORT 2016 IMPORT 2017
(MILERS
(MILERS
CREDITOR
D'EUROS)
D'EUROS)
220
219 SERVEIS EDUCATIU DE MENORCA, S.A.
834
767 DIVERSOS
49
0 DIVERSOS
864
531 CARITAS DIOCESANA DE MENORCA
278
314 FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

4890014

0

15 ASSOC. TANAGRA

4890014

0

25 FUNDACIÓN CANÓNICA HOMBRE LIBRE

TOTAL

2.246

CONCEPTE
Servei d'educació de persones adultes
Subvenció línies autocars
Subvenció línies autocars
Renda mínima d'inserció
Cooperació
Ajut per al Festival Internacional de Cinema
de Menorca 2017 (justificat 100%)
Conveni manteniment programa Projecte
Home Menorca 2016

1.871

Les relacions trameses pel Consell a la Sindicatura de Comptes inclouen transferències a altres
administracions (ajuntaments), a entitats públiques vinculades i altres transferències no
subjectes a la normativa de subvencions, per un import concedit de 813 milers d'euros el 2016;
i per un import de 441 milers d'euros el 2017. Aquestes transferències no s'han tingut en
compte a efectes d'aquest Informe, atès que no formen part de l'abast de la fiscalització.
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A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per a cada un
dels exercicis fiscalitzats i per departaments, un cop excloses les transferències abans
esmentades:


Exercici 2016

En les relacions trameses figuren 36 línies de subvencions amb convocatòria, de les quals
s'han concedit ajudes, per un total de 2.339 milers d'euros, que han representat 1.793 milers
d'euros d'obligacions reconegudes durant aquest exercici. Quant a les subvencions de
concessió directa, consten 101 beneficiaris, per un import compromès de 1.568 milers d'euros,
que han representat 1.366 milers d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2016, per departaments, és el
següent:
CIME 2016. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS) (*)
SUBVENCIONS AMB
SUBV. CONCESSIÓ
TOTAL SUBVENCIONS
CONVOCATÒRIA
DIRECTA
2016
Nre.
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
DEPARTAMENT
línies beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes
Presidència
1
31
10
5
41
36
51
Benestar Social i Família
3
17
166
7
288
24
454
Cultura, Patrimoni i Educació
9
362
512
17
145
379
656
Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
8
281
367
61
731
342
1.098
Medi Ambient i Reserva de Biosfera
12
227
630
10
160
237
790
Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
0
0
0
1
0
1
0
Promoció Turística, Artesania i Transports
3
45
109
0
0
45
109
TOTAL 2016
36
963
1.793
101
1.366
1.064
3.159
(*) Les subvencions trameses pel Consorci de Residus i Energia de Menorca s'han exclòs del quadre anterior, atès que tots els beneficiaris són
administracions públiques.

Durant l'exercici 2016, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
SUBVENCIONS CIME 2016. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
1.366
43%

Convocatòria
1.793
57%



Exercici 2017

En les relacions trameses figuren 31 línies de subvencions amb convocatòria, de les quals
s'han concedit ajudes per un total de 2.080 milers d'euros, que han representat 1.371 milers
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d'euros d'obligacions reconegudes durant l'exercici 2017. Quant a les subvencions de
concessió directa, consten 97 beneficiaris, per un import compromès de 1.775 milers d'euros,
que han representat 1.482 milers d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2017, per departaments, és el
següent:
CIME 2017. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS) (*)
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
Nre.
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris
reconegudes
1
19
6
1
7
41
9
418
547

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes
5
32
11
261
18
142

TOTAL SUBVENCIONS 2017
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes
24
37
18
301
436
689

DEPARTAMENT
Presidència
Benestar Social i Família
Cultura, Patrimoni i Educació
Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports
9
257
427
56
839
313
Medi Ambient i Reserva de Biosfera
11
70
351
7
208
77
TOTAL 2017
31
771
1.371
97
1.482
868
(*) Les subvencions trameses pel Consorci de Residus i Energia de Menorca s'han exclòs del quadre anterior, atès que tots els beneficiaris són
administracions públiques.

1.266
559
2.853

Durant l'exercici 2017, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
SUBVENCIONS CIME 2017. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
1.482
52%

Convocatòria
1.371
48%

L'assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en aquest cas, atès que les subvencions directes representen el 43 % i el
52 % de l'activitat subvencionadora dels exercicis 2016 i 2017, respectivament.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Menorca corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn 2
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subvencions amb convocatòria i 6 subvencions de concessió directa, que corresponen en tots
els casos a l'Administració general.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. Consell Insular de Menorca no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora o, si escau, el certificat negatiu de la seva existència corresponent als
exercicis 2016 i 2017 de les entitats dependents, excepte pel que fa al Consorci de Residus
i Energia de Menorca. Així mateix, durant el treball de verificació de la població sobre la qual
s'ha d'extreure la mostra, s'han detectat ajudes que no han estat trameses a l'SCIB. En
conseqüència, ateses aquestes incidències, no es pot garantir la integritat de l'activitat
subvencionadora del Consell per als exercicis 2016 i 2017.
2. L'expedient núm. 2 de concessió directa no ha estat objecte de revisió de l'SCIB, atès que
el Consell Insular de Menorca no n'ha tramès la documentació corresponent.
Incidències més significatives:
3. En cap dels expedients analitzats no consta que l'interventor hagi emès un certificat
d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic
que es deriven de la concessió de les subvencions (art. 15.4 del TRLS).
4. L'assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Menorca, atès que les
subvencions directes representen el 43 % i el 52 % de l'activitat subvencionadora dels
exercicis 2016 i 2017, respectivament.
5. En l'expedient núm. 1 de subvencions de concessió directa s'exceptua l'aplicació dels
principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta subvenció nominativa,
d'acord amb el que determina l'article 7.1.a del TRLS. No obstant això, aquesta forma de
procedir no garanteix la concurrència, la igualtat de tracte i la no-discriminació dels
beneficiaris finals, que serien les associacions de gent gran, ni tampoc la igualtat de tracte i
la no-discriminació entre els diferents projectes que puguin presentar les associacions. Per
tant, aquesta subvenció s'hauria d'haver tractat com una subvenció amb convocatòria, amb
l'establiment criteris objectius de selecció de projectes, en els quals la Federació
d'Associacions de Persones Majors de Menorca podria actuar com a entitat col·laboradora.
6. En cap dels expedients analitzats no consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient
de concessió de la subvenció (art. 214.2 i 219.4 del TRLRHL).32
7. En tots els expedients manca que el Consell Insular hagi realitzat l'autoavaluació dels
programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
8. En cap dels expedients no consta haver complert el deure de subministrar la informació
relativa a la convocatòria i a la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 i 34 de la TRLS).

32

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-2 i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 3-8 de l'apartat anterior, l'activitat
subvencional del Consell Insular de Menorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord
amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de
conformitat amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
De l'any 2016, s'han revisat una subvenció amb convocatòria, corresponent al Departament de
Medi Ambient i Reserva de la Biosfera, i tres subvencions de concessió directa, corresponents
als departaments de Benestar Social i d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports.
De l'any 2017, s'ha revisat una subvenció amb convocatòria, corresponent al Departament
d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, i tres subvencions de concessió directa,
corresponents als departaments de Benestar Social, d'Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports i de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera.
El Consell Insular, a l'empara de la base 16a.1 d'execució dels pressupost dels exercicis 2016 i
2017 en matèria de gestió financera, no formalitza les resolucions d'autorització, de disposició,
de reconeixement de les obligacions ni d'autorització dels pagaments, quan són actes
administratius reservats a òrgans unipersonals, i estableix, com a suport suficient, la signatura
dels documents comptables, la qual cosa no és conforme al que s'estableix en l'article 34 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i en l'article 165 del TRLRHL. Així mateix, al punt 16a.3 de les bases d'execució dels
pressuposts del Consell consta que l'expedició de RC o qualsevol document comptable signat
per l'interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corrent.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajuts de minimis per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de
l'illa, mitjançant el contracte agrari de la Reserva de Biosfera per a l'any 2016
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIME 2016-2017. AJUTS DE MINIMIS PER PROMOURE PRÀCTIQUES SOSTENIBLES A
LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE L'ILLA, MITJANÇANT EL CONTRACTE AGRARI DE
LA RESERVA DE BIOSFERA PER A L'ANY 2016 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
TORRALBET Y OTROS SRM
4
3
2
ALGENDARET NOU SRM
3
3
3
BINISAID SRM
3
3
4
SINTES MIR, FRANCISCA
3
3
5
VINENT SINTES, MARIA
3
3
Import total expedients revisats
16
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Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
CODI
1
2
3
4
5

CIME 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte d'aquest ajut de minimis és compensar econòmicament els titulars de les explotacions
agroramaderes, per la seva contribució a la recuperació i al manteniment del paisatge rural
tradicional d'alt valor ambiental i cultural de l'illa de Menorca. D'aquesta forma, es pretén
promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries amb la finalitat de reconèixer els
serveis ambientals i culturals que genera l'activitat agrària i ramadera, i crear externalitats
positives a favor d'altres sectors.
La selecció dels beneficiaris és en règim de concurrència no competitiva, i en la convocatòria
es disposa que les concessions totals tenen com a límit econòmic el crèdit de 530 milers
d'euros. L'import de la prima que ha de percebre cada beneficiari es computa en virtut dels
compromisos que cada un adquireix, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria. La
quantia base màxima per beneficiari és de 3 milers d'euros per explotació, la qual es pot
incrementar per els conceptes i en els percentatges següents:


Un 15 % addicional, si a l'explotació hi ha una dona assegurada a jornada completa.



Un 5 %, addicional, en cas de participar en estudis amb administracions públiques,
sempre que aquests tinguin per objecte l'estudi, la reserva i l'anàlisi de temes
relacionats amb les finques de Menorca,



Un 15 % addicional, en cas que s'hagi subscrit un acord de custòdia de territori, o es
tracti d'explotacions de producció ecològica.

En cas que el total d'ajuts de minimis que s'ha de concedir sigui superior al crèdit disponible,
aquest s'ha de repartir proporcionalment entre els sol·licitants.
En virtut de la seva naturalesa específica com a ajuts de minimis, estan sotmesos al Tractat de
funcionament de la Unió Europea, la qual cosa implica que els beneficiaris no poden haver
percebut, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de
pressuposts públics, per un import superior a 15 milers d'euros.
L'import total de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2016 ha estat de 530 milers
d'euros, distribuïts entre 190 expedients. A efectes d'aquest Informe, s'ha revisat la justificació
documental de cinc expedients, entre els de més import, per un total de 16 milers d'euros
d'obligacions reconegudes.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Menorca per a l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 9 de desembre de
2015 (BOIB núm. 23, de 18 de febrer de 2016), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En sessió de 18 d'abril de 2016, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca aprova les
bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les ajudes, que
es publiquen en el BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016. No consta l'enviament de la
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convocatòria, per a la publicació del seu extracte, a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(art. 34 del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
No consta el compliment del deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 de la TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de les persones beneficiàries, d'acord amb
el model oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la
convocatòria i en la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta l'informe tècnic de
comprovació dels compliments dels requisits establerts.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
No consta que l'interventor hagi emès un certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).33
No consta l'informe inicial d'avaluació de les sol·licituds presentades i de la primera
documentació que les acompanya, en què s'hauria de deixar constància de les 23 deficiències
detectades i la proposta d'oportunitat per a esmenar-les.
4. Justificació
Segons les bases reguladores, la justificació del compliment dels compromisos adquirits s'ha
de realitzar abans del 5 de novembre de 2016. La sol·licitud de pagament ha d'anar
acompanyada dels documents exigits en la base reguladora núm. 12. En tots els expedients
revisats, la documentació requerida, així com l'entrada en el registre del Consell Insular, s'ha
dut a terme dins el termini màxim establert.
5. Pagaments
La base reguladora núm. 12 estableix que els ajuts atorgats s'han de fer efectius quan s'hagin
executat totes les accions objecte de la subvenció, i que el pagament s'ha d'efectuar un cop els
serveis tècnics del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera hagin emès un informe
final de compliment dels compromisos. En tots els expedients revisats, s'ha emès el dit informe
i s'ha efectuat el pagament als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris, tal com consta en la
justificació bancària corresponent.

33

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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a2: Ajuts de minimis al teixit empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIME 2016-2017. AJUTS DE MINIMIS AL TEIXIT EMPRESARIAL I ASSOCIATIU DE
MENORCA PER A L'ANY 201734 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Salord Jover, S.A.
14 1, 2, 3 i 4
2
Santiago Pons Quintana, S.A.
14
3i4
3
Jaime Mascaró, S.A.
14
2, 3 i 4
4
Capò Triay, S.L.
14
2, 3, i 4
5
Sasga Yachts, S.L.
13
3, i 4
Import total expedient
69

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

CIME 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i en la convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte d'aquest ajut de minimis és donar suport tècnic als fabricants i els productors de
Menorca mitjançant la presència dels seus productes, com a expositors o com a visitants, a
fires professionals a fi d'establir relacions comercials, i donar suport a les associacions
empresarials de Menorca o agrupacions d'associacions empresarials de Menorca per
promocionar els productes de les empreses menorquines.
En el marc d'aquests ajuts, s'estableixen dues línies:


Línia 1. Ajuts per a fabricants i productors de Menorca.
L'ajut màxim per al sector calçat i la bijuteria és de 100 milers d'euros per a cada un, i
60 milers d'euros es destinen a la resta de sectors. Les despeses subvencionables són
el 100 % de les del transport i d'allotjament, mentre que les despeses de muntatge de
l'estand, de show-room o d'exposició són subvencionables en un 50 %. L'import màxim
per a cada fira és de 2.000, 3.000 i 4.200 euros, en funció de si la fira té lloc a Espanya,
a Europa o fora d'Europa, respectivament, i un import màxim per beneficiari de 14
milers d'euros.



Línia 2. Ajuts per a les associacions empresarials o agrupacions d'associacions.
L'ajut màxim és de 80 milers d'euros. Se subvenciona el 100 % de les actuacions que
es vulguin realitzar, amb un import màxim d'ajut de 5 milers d'euros per associació.

En virtut de la seva naturalesa específica com a ajuts de minimis, estan sotmesos al Tractat de
funcionament de la Unió Europea, la qual cosa implica que els beneficiaris no poden haver
percebut, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de
pressuposts públics, per un import superior a 200 milers d'euros.

34

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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El pressupost global màxim que es destina a la convocatòria és de 340 milers d'euros, si bé en
les bases reguladores s'estableix que, si no s'exhaureix el pressupost d'un sector o línia, aquest
reverteix en l'altre. L'import concedit ha estat de 230 milers d'euros, repartits entre 42
beneficiaris. A efectes d'aquest Informe, s'han seleccionat per fiscalitzar els 5 expedients de
més import, per un import total de 69 milers d'euros d'obligacions reconegudes.
El període subvencionat comprèn des del 16 d'octubre de 2016 fins al 15 d'octubre de 2017.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Menorca per a l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 5
de desembre de 2016 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer de 2017), conforme al que disposa
l'article 6 del TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
El Consell Executiu, en sessió extraordinària de 29 de maig de 2017, ha aprovat les bases que
regeixen la convocatòria i que s'han publicat en el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017. No
consta l'enviament, per publicar-ne l'extracte, de la convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (art. 34 del TRLS).
En l'expedient figuren els informes preceptius d'oportunitat i de legalitat, d'acord amb la
normativa vigent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 33 del TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial.
En els expedients núm. 1, 3 i 4, el pressupost de les activitats que volen dur a terme els
beneficiaris no inclou tots els ingressos amb els quals s'han de finançar les activitats (base
7.2.A.m).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva, atès que les
bases reguladores disposen que, en cas que els ajuts sol·licitats siguin superiors al crèdit
disponible, aquest s'ha de repartir proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els
requisits per ser beneficiaris, fins al límit màxim d'ajut individual indicat anteriorment. No obstant
això, atès que l'import de les sol·licituds presentades no supera el pressupost de la
convocatòria, no ha estat necessari prorratejar proporcionalment l'import de les subvencions
concedides.
No consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
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No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).35
4. Justificació
En cap els expedientes fiscalitzats no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi
comprovat l'adequada justificació (art. 42 del TRLS).
En els expedients núm. 1, 3 i 5 no consta el justificant del pagament per a totes les despeses
(base 14.2.b).
En els expedients núm. 1, 3, 4 i 5 no consten els altres ingressos que han de finançar l'activitat
subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència (base 14.2.c).
En l'expedient núm. 5, el Consell concedeix un ajut, per un import de 2 milers d'euros, per
assistir a una fira que s'inicia abans del període elegible i que finalitza el 16 d'octubre de 2016,
que és la data d'inici del període elegible.
5. Pagaments
En tots els expedientes fiscalitzats, l'import de la subvenció s'ha abonat una vegada justificat el
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
CIME 2016-2017. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
1-2016
Promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència i Programa d'Oci
Ajuts a l'ocupació per al col·lectiu de persones en risc d'exclusió i amb especials
2-2016
dificultats d'inserció (RMI)
3-2016
Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca
Ajut a l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i pel
4-2017
desenvolupament de projectes propis i de cooperació
5-2017
Ajut incentiu per les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat
6-2017
Ajuda al Centre de dia de baixa exigència (CBE)
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS

IMPORT DEFICIÈNCIES
115
2, 3 i 5
63
80

3
3

88
70
416

2i3
2i3
-

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

CIME 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1-2016: Ajuda per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de
la dependència i Programa d'Oci per a l'any 2016
Aquest expedient correspon a l'ajuda nominativa concedida a la Federació d'Associacions de
Persones Majors de Menorca, amb l'objectiu de donar suport a les entitats sense ànim de lucre
integrades per gent gran que realitzen activitats socioculturals, promouen accions d'ajuda

35
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mútua i solidaritat, fomenten hàbits de vida saludables, donen suport en el procés
d'envelliment, i duen a terme programes i activitats de promoció de l'autonomia personal,
prevenció de la dependència, oci i temps lliure.
El Consell Insular finança els programes i les activitats proposades i aprovades per a l'exercici
2016, amb un pressupost màxim de 115 milers d'euros. El pagament de la subvenció es
realitza de forma fraccionada en una sola anualitat, de la manera següent:


Una primera aportació, del 50 % de l'import, a la signatura del conveni.



I una segona aportació, pel 50 % restant, un cop presentada la justificació prèvia.

El procediment de concessió de la subvenció s'inicia amb una resolució de la consellera
executiva del Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca, de 2
de març de 2016.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS. No obstant això,
aquesta forma de procedir no garanteix la concurrència ni la igualtat de tracte i no-discriminació
dels beneficiaris finals, que serien les associacions de gent gran, ni tampoc la igualtat de tracte
i la no-discriminació entre els diferents projectes que presentin les associacions. Aquesta
subvenció s'hauria d'haver tractat com una subvenció amb convocatòria, amb l'establiment de
criteris objectius de selecció de projectes, en la qual la Federació podria haver actuat com a
entitat col·laboradora.
Mitjançant l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de 14 de març de 2016, s'aprova la
formalització d'un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Federació
d'Associacions de Persones Majors de Menorca per al foment i la realització de programes i
activitats adreçades al sector de la població de gent gran. La subscripció del dit conveni té lloc
el 22 de març d'aquest mateix any.
Aquest ajut s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 9 de desembre
de 2015 (BOIB núm. 23, de 18 de febrer de 2016), tal com disposa l'article 6 del TRLS.
No consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).36
En l'expedient no consta la presentació d'una acreditació de no trobar-se sotmès a cap dels
supòsits de prohibició i d'incompatibilitat establerts en la normativa en matèria de subvencions,
per poder obtenir la condició de beneficiari (art. 10 del TRLS).
Quant a les obligacions del beneficiari, la convocatòria no estableix l'acreditació de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguritat Social i amb el CIME o
una declaració responsable o, en el seu cas, la signatura de l'autorització al Consell Insular per
efectuar dita comprovació (art. 11 del TRLS).
La Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca ha presentat la documentació
justificativa requerida en la resolució de concessió, la qual ha conformat el tècnic corresponent.

36
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No obstant això, la primera justificació parcial de la subvenció s'ha realitzat fora de termini,
excedint-se un total de 3 mesos. La presentació fora de termini de la justificació és una
infracció lleu, conforme a l'article 61 del TRLS. Per tant, el Consell hauria d'haver obert un
expedient sancionador contra el beneficiari per incompliment del termini de justificació fixat en
el conveni de col·laboració, amb la imposició d'una multa per una quantia entre 75 i 6.000 euros
(art. 58 del TRLS).37
No consta que el tècnic corresponent hagi emès cap informe relatiu a la comprovació de la
validesa de la documentació presentada en la segona justificació.
En la documentació justificativa presentada no consten els justificants de pagament de les
factures corresponents a la despesa elegible (art. 39 i 40.2 del TRLS).
En el detall d'ingressos i despeses que ha presentat la Federació, consten declarats ingressos
corresponents a les quotes que han pagat els socis, sense especificar l'import de la quota ni el
nombre de socis inscrits.
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda a la Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca,
aquest es realitza de forma fraccionada en dos pagaments, ambdós realitzats durant 2016.
S'ha verificat el pagament de la quantia total al beneficiari mitjançant la justificació bancària
corresponent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).
Expedient núm. 2-2016: Ajuts a l'ocupació per al col·lectiu de persones en risc d'exclusió
i amb especials dificultats d'inserció (RMI) per a l'any 2016
Aquest expedient correspon al conveni de col·laboració entre el Consell Insular i Càritas
Diocesana de Menorca i té per finalitat desenvolupar el procés d'acompanyament en l'ocupació
per al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb especials dificultats d'inserció.
Per a desenvolupar i executar aquest programa, el Consell Insular de Menorca atorga 100
milers d'euros a Càritas, per contractar els recursos humans i materials que siguin necessaris.
L'SCIB no ha pogut revisar aquest expedient, atès que el Consell Insular de Menorca no ha
aportat la documentació requerida.38
Expedient núm. 3-2016: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Consell Regulador de la Denominació d'Origen del formatge (CRDO), per a realitzar
actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca durant 2016
Aquest expedient correspon al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el
Consell Regulador de la Denominació d'Origen del formatge Mahón-Menorca, per a
37

Documentació aportada amb posterioritat a l’elaboració de l’Informe provisional i tramesa, també, en la fase d’al·legacions.
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La documentació relativa a l’expedient de subvenció núm. 2-2016 es va retre una vegada elaborat l’Informe provisional, per la qual cosa
l'SCIB no l'ha verificada.
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desenvolupar, executar i finançar actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca, així
com l'assistència a fires durant l'exercici 2016. El Consell hi contribueix amb una aportació
màxima de 80 milers d'euros. La quantia de la subvenció ha de ser com a màxim el 70 % del
cost total de les actuacions que es duguin a terme, sense que, en cap cas, l'import de l'ajut
sigui superior al cost de l'activitat que es realitza.
Així, la finalitat de la subvenció nominativa és potenciar la introducció del formatge en el mercat
i millorar la rendibilitat d'aquest producte de qualitat reconeguda, i el període subvencionable
basta del 16 de novembre de 2015 al 15 de novembre de 2016.
Aquest ajut s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 9 de desembre
de 2015 (BOIB núm. 23, de 18 de febrer de 2016), d'acord amb el que disposa l'article 6 del
TRLS.
El procediment de concessió s'inicia amb la recepció, amb registre d'entrada de 9 de març de
2016, d'una sol·licitud del CRDO, juntament amb un pressupost d'actuacions, per un import de
114 milers d'euros, i les actuacions que es volen realitzar en el marc d'aquest conveni.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS. En l'expedient queda
acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d'interès públic i
els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de 18 d'abril de 2016, s'aprova la
signatura d'un conveni de col·laboració amb el CRDO per concedir la subvenció, un cop
acceptada la justificació de la subvenció rebuda durant l'exercici 2016.
El beneficiari ha justificat la subvenció mitjançant l'aportació del compte justificatiu corresponent
dins el termini establert en el conveni. S'ha constatat que la documentació aportada és la que
es requereix en el dit conveni i que és completa.
No consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).39
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda al CRDO, es realitza mitjançant un únic pagament un cop
justificades degudament totes les despeses corresponents als serveis i les actuacions objecte
del conveni. S'ha verificat el pagament de la quantia total al beneficiari mitjançant la justificació
bancària corresponent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
No consta que s'hagi complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 33 de LGS).

39
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Expedient núm. 4-2017: Ajut a l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i
pel desenvolupament de projectes propis i de cooperació, per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a la subvenció atorgada a l'Associació Leader Illa de Menorca per
finançar les despeses d'estructura, d'assistència tècnica i de funcionament de l'Associació, en
el període comprès entre el 16 de novembre de 2016 i el 4 de desembre de 2017. D'altra
banda, l'objecte de l'ajut també és donar suport als projectes propis de l'Associació que es
desenvolupin durant 2016 i 2017.
La subvenció màxima per atorgar és de 100 milers d'euros, que el Consell Insular finança
mitjançant dues partides pressupostàries: la 6 41000 4891003, per un import de 90 milers
d'euros; i la 6 41500 489001, per un import de 10 milers d'euros. El total d'obligacions
reconegudes durant l'exercici 2017 és de 98 milers d'euros.
La despesa finançada a través de la partida pressupostària 6 41500 489001, per un import de
10 milers d'euros, no figura en la relació tramesa a l'SCIB de subvencions atorgades pel
Consell Insular per a l'any 2017.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, atès que l'Associació Leader Illa de Menorca és l'única d'aquestes
característiques a l'illa de Menorca i atès el fet de constar ja l'ajut nominatiu en el pressupost de
2017.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia amb una sol·licitud de l'Associació de 4
d'abril de 2017.
El 12 de juny de 2017, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca acorda aprovar el
conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l'Associació Leader Illa de Menorca per a
l'any 2017. El conveni se signa el 14 de juny del mateix any.
No consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).40
L'Associació Leader Illa de Menorca ha presentat la documentació justificativa requerida en el
conveni de col·laboració, la qual ha conformat el tècnic corresponent.
El conveni de col·laboració estipula que el pagament de la subvenció s'ha de dur a terme de la
manera següent:


Un 50 %, quan se signi el conveni.



El 50 % restant, una vegada l'Associació hagi presentat la justificació corresponent.

Així mateix, el conveni estableix la possibilitat de presentar una justificació parcial cada vegada
que s'hagi executat, com a mínim, un 20 % del pressupost.
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La primera justificació de les despeses que ha presentat l'Associació Leader Illa de Menorca és
de 16 de juny de 2017, per un import, conformat pels tècnics del Consell, de 71 milers d'euros.
En l'expedient no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi comprovat l'adequada
justificació (art. 42 del TRLS).
En l'expedient analitzat consta la prova dels pagaments realitzats d'acord amb el conveni de
col·laboració.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per
a l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 5 de desembre de 2016 (BOIB
núm. 22, de 21 de febrer de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).
Expedient núm. 5-2017: Ajut incentiu a l'Associació de Fabricants de Calçat de Menorca
per a les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat, per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a la subvenció atorgada a l'Associació de Fabricants de Calçat de
Menorca per donar suport i incentivar les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat,
per un import màxim de 70 milers d'euros.
Són objecte de subvenció les actuacions següents:


Campanya de promoció de la marca de garantia «avarca de Menorca».



Campanya publicitària per al foment de la promoció i la comercialització dels seus
productes.



Gestió i coordinació de les empreses menorquines per assistir a qualsevol fira
professional del sector.



Promoció d'accions de formació que garanteixin una posició millor en el mercat dels
productes locals.

El període elegible de la subvenció és del 4 de novembre de 2016 al 3 de novembre de 2017.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per
a l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 5 de desembre
de 2016 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, atès que l'Associació de Fabricants de Calçat de Menorca és l'única
entitat en l'àmbit de Menorca que engloba i dóna suport als fabricants de calçat a Menorca i
atès el fet de constar ja l'ajut nominatiu en el pressupost de 2017.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia el 3 de març de 2017 amb la remissió al
Consell Insular de les actuacions promocionals que l'Associació de Fabricants del Calçat de
Menorca preveu realitzar en 2017 en el marc d'aquest ajut, així com del pressupost
corresponent.
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El 27 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell Insular acorda aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació de Fabricants del Calçat de
Menorca per a l'any 2017, que se signa el 15 de juny del mateix any.
No consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
(art. 15.4 del TRLS).
No consta acreditada la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art.
214.2 i 219.4 del TRLRHL).41
L'Associació de Fabricants del Calçat de Menorca ha presentat la documentació justificativa
requerida en el conveni de col·laboració, la qual ha conformat el tècnic corresponent. No
obstant això, en l'expedient no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi comprovat
l'adequada justificació (art. 42 del TRLS).
En l'expedient consta la prova dels pagaments realitzats d'acord amb el conveni de
col·laboració, que determina que aquests s'han d'efectuar prèvia presentació de la justificació
corresponent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
El Consell no ha complert el deure de subministrar la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 de la LGS).
Expedient núm. 6-2017: Ajuda al Centre de dia de baixa exigència (CBE), per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a una subvenció que es preveu atorgar a l'entitat Càritas, per un
import màxim de 90 milers d'euros, a fi de donar suport al Centre de dia de baixa exigència
(CBE) durant l'exercici 2017. Són objecte de subvenció les actuacions següents:


Cobrir, entre d'altres, les necessitats bàsiques d'higiene, d'alimentació i de descans de
les persones sense llar, amb uns indicadors mínims de qualitat digna.



Oferir un espai de trobada, amb la proposta de tallers, activitats, entrevistes individuals
o acompanyament, entre d'altres, que permeti iniciar processos d'inclusió social a les
persones del carrer en situacions més greus.



Potenciar la participació dels beneficiaris en el procés de treball personal, i també en el
procés diari del Centre.

Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per
a l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 5 de desembre de 2016 (BOIB
núm. 22, de 21 de febrer de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
El Consell Insular de Menorca ha informat l'SCIB que aquesta subvenció no s'ha atorgat ni
tampoc s'ha subscrit cap conveni de col·laboració amb Càritas.

41
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E.

RECOMANACIONS

Retre a l'SCIB la informació completa de tota l'activitat subvencionadora del Consell
Insular i de les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la seva
existència, a fi de poder garantir la integritat de la dita activitat de foment.
Atorgar subvencions sense concurrència únicament en els casos en què estigui
realment justificada la raó d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de
concurrència, i deixar-ho suficientment acreditat en l'expedient.
Establir un sistema d'actualització i control del Pla Estratègic de Subvencions i efectuar,
al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Incloure en les bases reguladores l'exigència de presentar els justificants de pagament
de les despeses subvencionades.
Documentar en l'expedient de concessió de les subvencions el compliment de les
mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de
subvenció que, en el seu cas, s'estableixin en les bases reguladores.
Establir un sistema de control a fi de complir el deure de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions concedides.
Establir un sistema de control a l'objecte d'acreditar en l'expedient l'existència de crèdit
suficient i adequat, així com la fiscalització prèvia de la Intervenció.

4. CONSELL INSULAR D'EIVISSA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular d'Eivissa ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat subvencionadora
de l'Administració general del Consell corresponent als exercicis 2016 i 2017. Tot i així, no ha
rebut la dita informació o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència pel que fa al
Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals de l'Administració general i
pel que fa a les entitats dependents del Consell.
D'altra banda, en la realització del treball de verificar la població previ a la selecció de la
mostra, el Consell no ha facilitat a l'SCIB una conciliació entre les obligacions que figuren en la
relació de subvencions trameses i les obligacions reconegudes en el pressupost del Consell
corresponents a 2016 i 2017. Atès que no ha estat possible realitzar aquesta conciliació
mitjançant altres procediments d'auditoria alternatius, juntament amb la mancança en la
informació retuda que s'ha posat de manifest en el paràgraf anterior, l'SCIB no pot garantir la
integritat de l'activitat subvencionadora del Consell corresponent als exercicis 2016 i 2017.
Les relacions trameses pel Consell inclouen transferències a altres administracions
(ajuntaments) i a entitats públiques vinculades, així com altres transferències no subjectes a la
normativa de subvencions, per un import concedit de 3.822 milers d'euros en 2016 i de 3.004
milers d'euros en 2017, que no s'han tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest Informe, atès
que no formen part de l'abast de la fiscalització.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments corresponent als exercicis 2016 i 2017, un cop excloses les transferències abans
esmentades.
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Exercici 2016

En les relacions trameses figuren 39 línies de subvencions amb convocatòria, per un import
total previst de 3.352 milers d'euros, les quals han representat 2.494 milers d'euros
d'obligacions reconegudes. Quant a les subvencions de concessió directa, consten 35
beneficiaris, per un import compromès de 2.117 milers d'euros, que han representat 1.683
milers d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2016, per departaments, és el
següent:

DEPARTAMENT
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb Entitats i Associacions
Medi Ambient, Vivenda, Medi Rural i
Marí
Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut
Mobilitat i Territori
Presidència i Turisme
TOTAL 2016

Nre.
línies

CIEI 2016. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB
CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes beneficiaris
reconegudes

TOTAL SUBVENCIONS 2016
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes

6

326

930

2

105

328

1.036

7

31

119

9

192

40

311

24
2
39

835
1.192

1.445
2.494

10
12
2
35

248
1.137
1.683

845
12
2
1.227

1.694
1.137
4.177

Durant aquest exercici, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
SUBVENCIONS CIEI 2016. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Directa
1.683
40 %

Convocatòria
2.494
60 %



Exercici 2017

En les relacions trameses figuren 35 línies de subvencions amb convocatòria, de les quals
s'han concedit subvencions per un total de 3.650 milers d'euros i que han representat 1.872
milers d'euros d'obligacions reconegudes. Quant a les subvencions de concessió directa,
consten 57 beneficiaris, per un import compromès de 3.807 milers d'euros, que han representat
2.986 milers d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2017, per departaments, és el
següent:
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DEPARTAMENT
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb Entitats i
Associacions
Medi Ambient, Vivenda, Medi Rural i
Marí
Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut
Transparència, Participació, Bon
Govern, TIC, Treball i Formació
Mobilitat i Territori
Presidència i Turisme
TOTAL 2017

CIEI 2017. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB
SUBV. CONCESSIÓ
CONVOCATÒRIA
DIRECTA
Nre.
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris reconegudes beneficiaris reconegudes

TOTAL SUBVENCIONS 2017
Nre.
Obligacions
beneficiaris reconegudes

6

292

661

4

677

296

1.338

8

54

69

7

276

62

345

17

717

1.137

29

674

746

1.811

4
35

1.063

4
1.872

1
12
3
57

1.324
35
2.986

1
12
3
1.120

1.324
39
4.857

Durant aquest exercici, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
SUBVENCIONS CIEI 2017. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Convocatòria
1.872
39 %

Directa
2.986
61 %

L'assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en aquest cas, atès que les subvencions directes representen el 40 % i 61 %
de l'activitat subvencionadora dels exercicis 2016 i 2017, respectivament.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular d'Eivissa corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn 2 subvencions
amb convocatòria i 4 subvencions de concessió directa de l'Administració general.
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Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. El Consell Insular d'Eivissa no ha retut a l'SCIB la relació de les subvencions concedides
durant els exercicis 2016 i 2017 o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència del
Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, i de les entitats
dependents. Tampoc ha facilitat la conciliació entre les obligacions que figuren en la relació
de subvencions trameses i les obligacions reconegudes en els pressuposts del Consell per
a l'any 2016 i 2017. En conseqüència, ateses aquestes mancances, no es pot garantir la
integritat de l'activitat subvencionadora del Consell corresponent als exercicis 2016 i 2017.
Incidències més significatives:
2. L'assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular d'Eivissa, atès que les
subvencions directes representen el 40 % en 2016 i el 61 % en 2017, del total de l'activitat
subvencionadora de l'exercici fiscalitzat.
3. Les bases reguladores corresponents a l'ajuda a les entitats i les associacions de serveis
socials (a.1) no estableixen la distribució de les puntuacions màximes per assignar entre els
diferents criteris i subcriteris de valoració que han de regir l'atorgament de la subvenció (art.
13.e del TRLS). Així mateix, l'informe tècnic de valoració dels dits criteris i subcriteris no
fonamenta prou les puntuacions assignades.
4. No consta en cap dels expedients examinats que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació
dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitacions de l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-4 de l'apartat anterior, l'activitat subvencional del
Consell Insular d'Eivissa revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de concessió directa.
De l'exercici 2016, s'han revisat una subvenció amb convocatòria, corresponent al Departament
de Benestar Social, i dues subvencions de concessió directa, corresponents als departaments
de Territori i Mobilitat i de Patrimoni.
Pel que fa a l'exercici 2017, s'han revisat una subvenció amb convocatòria, corresponent al
Departament d'Educació, i dues subvencions de concessió directa, corresponents als
departaments de Benestar Social i de Participació, Transparència, Bon Govern i Treball.
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a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes a entitats i associacions de serveis socials sense ànim de lucre a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2016
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIEI 2016-2017. AJUDES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SERVEIS SOCIALS SENSE
ÀNIM DE LUCRE A L'ILLA D'EIVISSA PER A L'ANY 2016 (EN MILRES D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Nousistemes
22
2, 3, i 4
2
APNEEF
42
3, i 4
3
ASAMDIB
3
2, 3, i 4
4
Asociación Asperger Ibiza y Formentera
18
2, 3, i 4
5
Càritas Diocesana d'Eivissa
38
2, 3, i 4
Import total expedient
123

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

CIEI 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte d'aquesta ajuda econòmica és el finançament de les activitats d'entitats i associacions
de serveis socials sense ànim de lucre, dutes a terme en el període comprès entre l'1 de
novembre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. El pressupost màxim d'aquest ajut ascendeix a
500 milers d'euros i es distribueix en sis modalitats incompatibles entre si, de manera que les
diferents entitats o associacions només poden optar a una de les sis modalitats amb la
presentació d'una activitat/projecte/programa per desenvolupar. Les modalitats són les
següents.


Ajudes en l'àmbit de la salut mental (75 milers d'euros)



Ajudes en l'àmbit de persones amb discapacitat (115 milers d'euros)



Ajudes en l'àmbit de malalties neurodegeneratives i altres demències (110 milers
d'euros)



Ajudes en l'àmbit de la lluita contra el càncer (40 milers d'euros)



Ajudes en l'àmbit sociosanitari o dels serveis socials (110 milers d'euros)



Ajudes en l'àmbit de la prevenció, el tractament i/o la reinserció social en
drogodependències i altres addiccions (50 milers d'euros)

En la sessió de 23 de desembre de 2016, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa
aprova la concessió de les ajudes per a 22 entitats i associacions sense ànim de lucre en
matèria de serveis socials a l'illa d'Eivissa per a l'any 2016, per un import total de 500 milers
euros. L'import total de les obligacions reconegudes és de 481 milers d'euros i correspon a 22
expedients. El reconeixement de les obligacions s'ha dut a terme dins l'exercici 2017, atesa la
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càrrega de feina originada arran de la presentació de nombroses sol·licituds i de l'aportació de
la documentació justificativa presentada per les associacions sol·licitants.
A efectes d'aquest Informe, s'ha revisat la justificació documental de cinc expedients, per un
total d'obligacions reconegudes de 123 milers d'euros.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular
d'Eivissa per a l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 23 de desembre de
2015 (BOIB núm. 190, de 31 de desembre de 2015), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 24 de juny de 2016, el Consell d'Executiu del Consell Insular d'Eivissa aprova
les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les ajudes,
que es publiquen en el BOIB núm. 83, de 30 de juny de 2016. El Consell remet la convocatòria
a la Base de Dades Nacional de Subvencions per publicar-ne l'extracte en el BOIB núm. 87, de
9 de juliol de 2016.
Les bases no estableixen la distribució de les puntuacions màximes per assignar entre els
diferents criteris i subcriteris de valoració que han de regir l'atorgament de la subvenció (art.
13.e del TRLS). Així mateix, l'informe tècnic de valoració dels dits criteris i subcriteris no
fonamenta prou les puntuacions assignades.
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les entitats beneficiàries, d'acord
amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació específica i els requisits
indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció.
En els expedients núm. 1, 3, 4 i 5 no consta que els beneficiaris hagin acreditat que no
incorren en les prohibicions per obtenir aquesta condició establertes en la Llei 12/1995, d'11 de
maig, d'incompatibilitat dels membres del Govern de la nació i alts càrrecs de l'Administració
general de l'Estat; en la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i alts càrrecs, i en la Llei 8/1996, de 26 de novembre, electoral de la CAIB (art. 10.1.d
del TRLS).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris és en règim de concurrència competitiva. En la convocatòria
s'estableix el prorrateig del pressupost inicial entre les entitats o les associacions beneficiàries
de la subvenció, d'acord amb els criteris de valoració i de distribució de les bases reguladores.
El Consell Executiu del Consell d'Eivissa resol la concessió de les ajudes fora del termini fixat
en les bases reguladores.
4. Justificació
En tots els expedients analitzats, la justificació de la subvenció s'ha realitzat en el termini que
disposa la convocatòria.
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En cap dels expedients analitzats no consta acreditat que l'òrgan que atorga la subvenció
n'hagi comprovat la justificació (art. 42 del TRLS).
5. Pagament
Les bases reguladores disposen que el pagament de l'ajuda concedida s'ha d'efectuar una
vegada justificat adequadament el 100 % de la subvenció.
En tots els expedients analitzats consta la Resolució de la consellera executiva del
Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associatives, per la
qual s'ordena el pagament de les quantitats justificades correctament. Així mateix, s'ha
comprovat que l'import de la subvenció s'ha abonat un vegada justificat el compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir.
a2: Ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2016-2017
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIEI 2016-2017. AJUDES PER A ESTUDIANTS DE L'ILLA D'EIVISSA PER AL CURS 20162017 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
5
Estudiants que cursen estudis fora de l'illa d'Eivissa
5
2i3
5
Estudiants que cursen estudis a l'illa d'Eivissa
2
2i3
Import total expedient
7

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

CIEI 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte d'aquesta ajuda és el finançament de part del cost dels estudis corresponents al curs
2016-2017 que els estudiants residents a l'Illa d'Eivissa realitzen, tant a Eivissa com fora de
l'illa.
Per tant, aquesta ajuda va destinada a l'alumnat resident a l'illa d'Eivissa i es divideix en dues
modalitats:


Modalitat A: Ajuda per a estudiants que cursen els estudis fora de l'illa d'Eivissa, per
una quantia individual màxima de 1.800 euros.



Modalitat B: Ajuda per a estudiants que cursen els estudis a l'illa d'Eivissa, per una
quantia individual màxima de 450 euros.

Per a poder ser beneficiari d'aquestes ajudes econòmiques, els sol·licitants han de complir una
sèrie de requisits, establerts en les bases reguladores i en la convocatòria de la subvenció. A
més, els estudis que es cursen han de correspondre a títols oficials impartits en centres de tot
Espanya i amb validesa a tot l'Estat espanyol. Són objecte d'aquestes ajudes:
 Els estudis universitaris de grau.
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 Els cicles formatius de grau mitjà i grau superior quan no es puguin cursar a
l'illa d'Eivissa o bé, en el cas excepcional, que la persona sol·licitant no hagi
obtingut plaça en els cicles que es cursen a l'illa d'Eivissa i hagi de cursar-los
fora.
En el pressupost de l'exercici 2017, aquesta ajuda està dotada econòmicament d'un import
màxim de 500 milers d'euros per a la modalitat A i de 50 milers d'euros per a la modalitat B. Si
bé les bases reguladores estableixen que, en el cas que la concessió de les ajudes d'una
modalitat no exhaureixi la quantitat que hi està destinada, el crèdit sobrant es pot incorporar a
l'altra modalitat.
D'altra banda, en cas que la quantia total de cada modalitat no sigui suficient per cobrir les
sol·licituds amb dret a obtenir la condició de beneficiari, es prorrateja l'import de la modalitat
que pertoqui entre totes les sol·licituds, tal com ha succeït amb l'import total de la modalitat A,
per la qual l'import individual per concedir per sol·licitant ha estat d'1 miler d'euros.
El total de les obligacions reconegudes és de 550 milers d'euros i correspon a 524 estudiants
beneficiaris de la modalitat A i a 39 estudiants beneficiaris de la modalitat B. A efectes
d'aquests Informe, s'han revisat les ajudes atorgades a 5 alumnes de la modalitat A i a 5
alumnes de la modalitat B, per un import conjunt de 7 milers d'euros.
La convocatòria d'ajuts està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular
d'Eivissa per a l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 3 de març de 2017
(BOIB núm. 32, de 16 de març de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 23 de juny de 2017, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa aprova les
bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les ajudes, que
es publiquen en el BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017. El Consell remet la convocatòria a la
BDNS per publicar-ne l'extracte en el BOIB núm. 81, de 4 de juliol de 2017.
En les bases reguladores no consta la constitució d'una comissió avaluadora, tal com disposa
l'article 19 del TRLS.
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les persones beneficiàries, d'acord
amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació específica i els requisits
indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta
l'informe tècnic de comprovació dels compliments dels requisits establerts.
No obstant això, per a 8 dels 10 expedients revisats, de la documentació per presentar
juntament amb la sol·licitud no consta la presentació de l'imprès de transferència bancària o, en
el seu cas, l'annex III degudament emplenat, corresponent a la comunicació que la dita
documentació ja consta en poder del Consell.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
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En cap dels expedients no consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
4. Justificació
D'acord amb les bases reguladores, la justificació de les ajudes es produeix pel fet de reunir els
requisits per ser-ne beneficiari, fet que s'ha comprovat satisfactòriament.
5. Pagaments
La base reguladora núm. 17 estableix que les ajudes atorgades s'han de fer efectives
mitjançant una transferència bancària, una vegada emesa la resolució definitiva de concessió
dictada pel Consell Executiu del departament corresponent. S'ha verificat el pagament de totes
les ajudes als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris, mitjançant la justificació bancària.
b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
CIEI 2016-2017. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
1-2016
Subvenció dèficit TRANSPORT GRATUÏT JUBILATS (T-Daurada), any 2016
209
2-2016
Ajuda per a la restauració de l'església de la Mare de Déu de Jesús, any 2016
71
Conveni de col·laboració per al manteniment i el funcionament de 20 places de
3-2017
la residència d'ancians Reina Sofia, any 2017
558
4-2017
Cooperació per al desenvolupament (Fons Pitiús de Cooperació), any 2017
450
IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
1.288

DEFICIÈNCIES
2, 3, 4 i 5
3i5
3i5
2i3

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

CIEI 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1-2016: Subvenció dèficit TRANSPORT GRATUÏT JUBILATS (T-Daurada),
per a l'any 2016
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa atorgada a l'empresa concessionària del
servei públic de transport regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa, per un import de 211
milers d'euros.
L'objecte de la subvenció és el finançament del transport gratuït dels titulars de la Targeta
Daurada, és a dir pensionistes i majors de 65 anys, de manera que cobreix el 100 % del cost
del transport de quaranta viatges mensuals en autobús als titulars de la Targeta Daurada, des
de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016.
El procediment de concessió de la subvenció l'inicia d'ofici la consellera del Departament de
Territori i Mobilitat, l'1 de desembre de 2016.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa. En l'expedient queda acreditada la impossibilitat o la dificultat de la
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concurrència, atès que l'empresa concessionària és l'única prestatària possible del servei de
transport, sense que sigui possible promoure la concurrència pública.
El 30 de desembre de 2016, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa aprova el conveni
de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic
de transport regular de viatgers per carretera, per al transport gratuït dels titulars de la Targeta
Daurada, el qual suposa una compensació del Consell a favor de l'empresa concessionària de
211 milers d'euros. En l'expedient no consta el conveni signat entre les parts (art. 48 de la
LRJSP).
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 23 de desembre de 2015 (BOIB
núm. 190, de 31 de desembre de 2015), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
En l'expedient no consta la justificació que l'empresa concessionària del servei públic de
transport regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa no es trobi sotmesa a les prohibicions
per obtenir la condició de beneficiària (art. 10 del TRLS).
No consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi comprovat l'adequada justificació (art. 42
del TRLS) i que la Intervenció l'hagi fiscalitzat. No obstant això, en l'expedient figura la
documentació justificativa corresponent.
No consta que el Consell Insular hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats,
amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència
de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El 7 de març de 2017, el Consell Insular efectua el pagament de la subvenció a l'empresa
concessionària, per un import de 208 milers d'euros, una vegada descomptat l'import de 2
milers d'euros corresponent a la quantitat abonada en excés del conveni Transport gratuït
jubilats (T-Daurada) per a l'any 2015.
No consta que s'hagi complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades
Nacional de subvencions en relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes (art. 33 del TRLS).
Expedient núm. 2-2016: Ajuda per a la restauració de l'església de la Mare de Déu de
Jesús, per a l'any 2016
Aquest expedient correspon a l'ajuda nominativa atorgada a la Diòcesi d'Eivissa i Formentera
per dur a terme la rehabilitació de l'església de la Mare de Déu de Jesús (Fase II), amb
l'objectiu d'estabilitzar i d'evitar canvis bruscos en el grau d'humitat i de temperatura de l'interior
de l'església, i garantir així la bona conservació del retaule, declarat bé d'interès cultural per
acord del Ple del Consell d'Eivissa el 25 de febrer de 2010.
De conformitat amb el projecte redactat per l'arquitecte tècnic, l'import total de les actuacions
que s'han d'executar és de 315 milers d'euros. Per al seu finançament, se signa un conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la
Diòcesi d'Eivissa i Formentera, en el qual es fixen les aportacions a què es compromet cada
una de les parts i que són les següents:


Consell Insular d'Eivissa: 248 milers d'euros



Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 49 milers d'euros



Diòcesi d'Eivissa i Formentera: 18 milers d'euros
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El procediment de concessió s'inicia amb una sol·licitud de la Diòcesi d'Eivissa i Formentera, de
12 de juliol de 2016.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7.1 del TRLS. En l'expedient
queda acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d'interès
públic i els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 30 de setembre
de 2016, s'aprova la formalització d'un conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d'Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Diòcesi d'Eivissa i Formentera per executar
la segona fase de rehabilitació de l'església de la Mare de Déu de Jesús. L'esmentat conveni
se subscriu el 14 de novembre del mateix any.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 23 de desembre de 2015 (BOIB
núm. 190, de 31 de desembre de 2015), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS, si bé
aquesta ajuda s'introdueix en una modificació posterior del dit Pla duta a terme durant l'exercici
2016.
Una de les obligacions de la Diòcesi d'Eivissa i Formentera establertes en el conveni de
col·laboració és la de formalitzar un contracte amb l'empresa que ha de dur a terme la
rehabilitació, prèvia sol·licitud de tres pressuposts. En l'expedient no consta la còpia de la
formalització del contracte signat per dur a terme les dites feines de rehabilitació. Tampoc
consta que el Bisbat hagi aportat el suport documental que el contractista compleix el que
disposa l'article 29.7 de la LGS, i aquesta és una de les obligacions de les parts col·laboradores
establertes en el conveni.
La Diòcesi d'Eivissa i Formentera ha presentat la documentació justificativa requerida en la
Resolució de concessió, la qual ha conformat el tècnic corresponent.
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda a la Diòcesi d'Eivissa i Formentera, aquest es realitza de forma
fraccionada en quatre pagaments:


el primer pagament, per un import de 35 milers d'euros, s'ha d'abonar anticipadament a
l'inici de les obres, amb un termini de justificació de tres mesos;



el segon pagament s'ha d'abonar un cop s'hagi assolit un volum mínim d'execució de
90 milers d'euros, i s'hagi justificat abans del 15 de desembre de 2016;



el tercer pagament s'ha de realitzar quan se superi un volum de 200 milers d'euros, i



el darrer pagament, un cop finalitzades les obres i presentada la justificació
corresponent abans de dia 30 de novembre de 2017.

Consta la prova del pagament amb posterioritat a la justificació de les despeses, per un import
de 213 milers d'euros, excepte del primer pagament realitzat de forma anticipada.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
El Consell ha complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions en relació amb l'atorgament d'aquesta subvenció (art. 20 de LGS).
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Expedient núm. 3-2017: Conveni de col·laboració per al manteniment i el funcionament
de 20 places de la residència d'ancians Reina Sofia, per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a la subvenció nominativa, per un import de 657 milers d'euros,
atorgada a la Fundació Ignacio Wallis per al manteniment i el funcionament de 20 places de
caràcter assistencial de la residència d'ancians Reina Sofia, de la qual és titular la dita
Fundació, durant els exercicis 2016 i 2017.
Els beneficiaris són persones que han accedit a la residència directament o bé derivades pels
serveis socials i que, per la situació sociofamiliar i econòmica, requereixen una plaça
residencial de la totalitat del cost de la qual no es poden fer càrrec.
El procediment de concessió s'inicia amb una sol·licitud de la Fundació Ignacio Wallis, de 8 de
novembre de 2017.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7.1 del TRLS. En l'expedient
queda acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d'interès
públic i els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant la Resolució del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 15 de desembre
de 2017, s'aprova la formalització d'un conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d'Eivissa i la Fundació Ignacio Wallis per garantir el manteniment i el funcionament de 20
places de la residència Reina Sofia durant els exercicis 2016 i 2017, les quals presenten
caràcter assistencial, atès l'increment de les necessitats derivades de la mateixa evolució dels
usuaris. El dit conveni se subscriu el 19 de desembre del mateix any.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 3 de març de 2017 (BOIB núm. 32,
de 16 de març de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS, si bé aquesta ajuda
s'introdueix en una modificació posterior del dit Pla duta a terme durant l'exercici 2017.
La Fundació Ignacio Wallis ha presentat la documentació justificativa requerida en el conveni
de col·laboració i pels imports atorgats, tant de l'exercici 2016 com de 2017, la qual ha
conformat el tècnic corresponent. Tot i així, la justificació de la subvenció s'ha realitzat fora del
termini establert en el conveni de col·laboració i la documentació inicial presentada per justificar
la subvenció és incompleta, motiu pel qual el Consell Insular ha obert un expedient sancionador
(art. 51 del TRLS).
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda, es realitza en dues aportacions:


Una primera aportació pel 85 % de l'ajuda concedida, que s'abona de forma anticipada
a la signatura del conveni i que s'ha de justificar en el termini màxim de 20 dies des de
la dita signatura.



El 15 % restant, que s'ha de justificar en el termini màxim de 3 mesos comptadors des
de la data en què té lloc el seu pagament, es fa efectiu un cop justificat el 85 % inicial.

En la justificació, la Fundació Ignació Wallis ha d'aportar les despeses que s'imputen a l'ajuda
concedida dins el termini en el qual es realitza l'objecte de la subvenció.
En l'expedient no consta diligenciada la notificació efectuada a la Fundació del requeriment
d'esmena de les deficiències detectades en la documentació presentada i el seu termini.
71

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

Quant a l'expedient sancionador, s'ha establert la imposició d'una sanció per una quantia
inferior al mínim establert en la normativa reguladora de les subvencions, per al cas d'una
infracció lleu (art. 58.3 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
S'ha comprovat el compliment del deure de comunicació de la concessió de la subvenció a la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
Expedient núm. 4-2017: Cooperació per al desenvolupament (Fons Pitiús de Cooperació),
per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a la concessió d'una subvenció directa atorgada al Fons Pitiús de
Cooperació per finançar projectes de cooperació per al desenvolupament internacional i altres
actuacions corresponent als anys 2015, 2016 i 2017. L'import concedit ascendeix a un total de
450 milers d'euros, en concepte de transferències corrents.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia a sol·licitud del Fons Pitiús, el 28 d'agost
de 2017.
En l'expedient queda acreditada la impossibilitat o la dificultat dels principis de publicitat i
concurrència per raons d'interès públic, social i humanitari, d'acord amb el que determina l'art.
7.1.c del TRLS.
Així mateix, en l'expedient es fa referència al Dictamen emès per l'SCIB, de 12 de novembre de
2010, sobre la naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de
Cooperació, al Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. El
règim jurídic i econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en
l'atorgament, la gestió i la justificació que possibiliten l'atorgament de forma directa i la
modulació de les condicions mitjançant el conveni i/o la resolució corresponent.
L'article 7.4 de la LRBRL estableix que les entitats locals només poden exercir competències
diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no s'incorri en un supòsit d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests efectes, són
necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en
els quals s'ha d'assenyalar la inexistència de duplicitats, així com de l'Administració que tingui
atribuïda la tutela financera, sobre la sostenibilitat financera. Atès que la cooperació
internacional no és una competència pròpia (ni delegada) dels consells insulars, sinó que és
una competència pròpia del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa ha sol·licitat
i obtingut un informe de la CAIB d'inexistència de duplicitats. A més, el Consell Insular d'Eivissa
ha sol·licitat l'emissió de l'informe de sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, sense que el dit informe consti en
l'expedient.
El 27 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa aprova la
concessió de l'aportació a favor de Fons Pitiús de Cooperació, i autoritza la concessió d'una
subvenció, per un import de 450 milers d'euros, en concepte de transferències corrents.
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Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa per a
l'exercici 2017, aprovat per l'Acord del Consell Executiu de 3 de març de 2017 (BOIB núm. 32,
de 16 de març de 2017), conforme al que disposa l'article 6 del TRLS.
En l'expedient no consta que el Fons Pitiús hagi acreditat que no està sotmès a les prohibicions
per obtenir la condició de beneficiari (art. 13 LGS).
Pel que fa a la justificació, en la concessió de la subvenció s'exigeixen els compromisos
següents:


La subvenció s'ha de justificar mitjançant un certificat de la secretària del Fons Pitiús de
Cooperació, amb el vistiplau de la presidenta, en el qual ha de constar que els fons
percebuts s'han aplicat a la finalitat prevista en la memòria d'activitats.



S'han de presentar els comptes anuals auditats i aprovats per l'Assemblea General de
Socis del Fons Pitiús de Cooperació corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017.



El termini de justificació ha de ser abans del 31 de març de 2018.

No consta la notificació de la resolució de la concessió de la subvenció al Fons Pitiús de
Cooperació (art. 40 de la LPACAP).
En el moment d'elaborar aquest Informe, el centre gestor no ha emès l'informe sobre el
compliment correcte de la finalitat per a la qual s'ha concedit l'aportació ni sobre l'aplicació
correcta dels fons, tal com s'estableix en la resolució de concessió. Atès que el procediment de
revisió del Consell no ha finalitzat, l'SCIB no l'ha analitzat.
Al desembre de 2017, el Consell Insular realitza el pagament anticipat al Fons Pitiús de
Cooperació de conformitat amb la resolució de concessió.

E.

RECOMANACIONS

Retre a l'SCIB la informació completa de tota l'activitat subvencionadora del Consell
Insular i de les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la seva
existència, a fi de poder garantir la integritat de la dita activitat de foment.
Atorgar subvencions sense concurrència únicament en els casos en què estigui
realment justificada la raó d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de
concurrència, i deixar-ho suficientment acreditat en l'expedient.
Establir un sistema d'actualització i control del Pla Estratègic de Subvencions i efectuar,
al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Fixar en les bases reguladores la composició detallada de la Comissió Avaluadora, amb
la identificació dels membres que l'han de formar, en els supòsits que sigui preceptiva la
seva constitució d'acord amb la legislació aplicable.
Determinar les puntuacions que s'han d'assignar a cada un dels criteris i subcriteris
establerts en les bases reguladores de les subvencions per valorar les sol·licituds, i
detallar la distribució de les puntuacions màximes entre aquests criteris i subcriteris de
valoració.
Establir un sistema de control a fi de complir el deure de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions concedides.
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5. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTES GENERALS

El Consell Insular de Formentera ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora de l'Administració general del Consell corresponent als exercicis 2016 i 2017.
En la realització del treball de verificació de la població previ a la selecció de la mostra, s'han
detectat obligacions reconegudes en el pressupost dels exercicis 2016 i 2017 que, per la
naturalesa, estan subjectes a la normativa de subvencions i que no figuren en la relació de
subvencions atorgades pel Consell retuda a l'SCIB. Són les següents:
PARTIDA PRESSUP.
ECONÒMICA
4800000
4800000
TOTAL

IMPORT 2016
(EN MILERS
D'EUROS)
14
45
59

IMPORT 2017
(EN MILERS
CREDITOR
D'EUROS)
14 Diversos beneficiaris
44 AUTOCARES PAYA, S.L.
58

CONCEPTE
Renda Mínima d'Inserció
Bus a la demanda

Les relacions que ha tramès el Consell no inclouen transferències a altres administracions
(ajuntaments), a entitats públiques vinculades o altres transferències no subjectes a la
normativa de subvencions.
A continuació, es presenta el resum de l'activitat subvencionadora del Consell per
departaments corresponent als exercicis 2016 i 2017.


Exercici 2016

En les relacions trameses figuren 9 línies de subvencions amb convocatòria de les quals s'han
concedit ajudes, per un total de 330 milers d'euros, i que han representat 325 milers d'euros
d'obligacions reconegudes. Quant a les subvencions de concessió directa, consten 24
beneficiaris, per un import compromès de 379 milers d'euros, que han representat 361 milers
d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2016, per departaments, és el
següent:

DEPARTAMENT
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça
Benestar Social
Territori, Turisme i Comerç
Cultura, Educació i Patrimoni
Esports
Presidència, Hisenda i Medi Rural
TOTAL 2016

Nre.
línies
3
4
2
9

CIFO 2016. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS AMB
CONVOCATÒRIA
SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Obligacions
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes beneficiaris
reconegudes
5
173
20
44
9
59
2
22
190
148
3
23
16
133
4
44
1
40
226
325
24
361

TOTAL SUBVENCIONS 2016
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes
5
173
29
103
2
22
213
171
20
177
1
40
250
686

Quant al procediment de concessió de les subvencions, presenta el detall següent:
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SUBVENCIONS CIFO 2016. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Directa
361
53 %

Convocatòria
325
47 %



Exercici 2017

En les relacions trameses figuren 8 línies de subvencions amb convocatòria de les quals s'han
concedit ajudes, per un total de 320 milers d'euros, que han representat 308 milers d'euros
d'obligacions reconegudes. Quant a les subvencions de concessió directa, consten 26
beneficiaris, per un import compromès de 385 milers d'euros, que han representat 384 milers
d'euros d'obligacions reconegudes.
El resum de l'activitat subvencionadora del Consell durant 2017, per departaments, és el
següent:
CIFO 2017. SUBVENCIONS (EN MILERS D'EUROS)

DEPARTAMENT
Benestar Social
Cultura, Educació i Patrimoni
Esports
Presidència, Hisenda i Medi Rural
Territori, Turisme i Comerç
Agricultura, ramaderia i pesca
TOTAL 2017

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
Nre.
Nre.
Obligacions
línies beneficiaris
reconegudes
3
20
48
3
142
122
2
14
138
8
176
308

SUBV. CONCESSIÓ DIRECTA
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes
9
70
4
30
4
46
1
50
2
29
6
159
26
384

TOTAL SUBVENCIONS 2017
Nre.
Obligacions
beneficiaris
reconegudes
29
118
146
152
18
184
1
50
2
29
6
159
202
692

Durant aquest exercici, el procediment de concessió de les subvencions presenta el detall
següent:
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SUBVENCIONS CIFO 2017. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Convocatòria
307
44 %

Directa
384
56 %

L'assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva.
Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Formentera, atès que les subvencions
directes representen el 53 % i el 56 % de l'activitat subvencionadora dels exercicis 2016 i 2017,
respectivament.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast:
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat subvencional del
Consell Insular de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn 4
subvencions amb convocatòria i 4 subvencions de concessió directa de l'Administració general.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest Informe.
Incidències més significatives:
1. L'assignació de subvencions sense concurrència suposa una excepció als principis generals
de publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma
restrictiva. Això no succeeix en el cas del Consell Insular de Formentera, atès que les
subvencions directes representen el 53 % total de l'activitat subvencionadora de l'exercici
2016 i el 56 % de l'exercici 2017.
2. En els expedient núm. 2 i 442 de subvencions de concessió directa no es justifica la noaplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació de les ajudes, d'acord
amb el que determina l'article 7 del TRLS. En els expedients tampoc queda acreditada la
impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d'interès públic i els criteris
objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció mitjançant l'aplicació del
procediment de concessió directa.

42

Tot i que en l’expedient núm. 4 no queda justificada la no-aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació de la
subvenció, amb detall de les causes que la motiven, sí que hi queda en l’al·legació que ha presentat el Consell Insular.
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3. En l'expedient núm. 1 de subvencions de concessió directa s'exceptua l'aplicació dels
principis de publicitat i de concurrència en la seva tramitació, d'acord amb el que determina
l'article 7 del TRLS. No obstant això, aquesta forma de procedir no garanteix la concurrència
ni la igualtat de tracte i no-discriminació dels beneficiaris finals. Aquesta subvenció s'hauria
d'haver tractat com una subvenció amb convocatòria, amb l'establiment de mecanismes de
selecció en funció de criteris objectius, en la qual l'Associació de Ramaders de Formentera
podria haver actuat d'entitat col·laboradora.43
4. En cap dels expedients no consta que el Consell Insular hagi complert el deure de
subministrar la informació relativa a la convocatòria i a la concessió de la subvenció a la
Base de Dades Nacional de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33
i 34 de la TRLS).
5. No consta en cap dels expedients examinats que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació
dels programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
6. Les bases reguladores corresponents a l'ajuda a associacions o entitats sense ànim de
lucre en matèria de serveis socials (a.3) i l'ajuda a associacions per a la celebració de festes
(a.4) no estableixen la distribució de les puntuacions màximes per assignar entre els
diferents criteris i subcriteris de valoració que han de regir l'atorgament de la subvenció (art.
13.e del TRLS). Així mateix, l'informe tècnic de valoració dels dits criteris i subcriteris no
fonamenta prou les puntuacions assignades.
7. En l'expedient relatiu a la concessió d'ajudes per fomentar l'activitat federada i competitiva i
les escoles esportives (a.1), els criteris de valoració establerts en les bases reguladores no
s'apliquen de forma homogènia quan s'avalua la documentació rebuda dels possibles
beneficiaris. A més, els dits criteris no s'apliquen tal com s'estableix en les bases
reguladores.
8. En l'expedient relatiu a la concessió d'ajudes per a la reutilització de llibres de text (a.2), en
la sessió de 15 de juliol de 2016 la Comissió de Govern del Consell Insular aprova un
increment del pressupost establert en la convocatòria, per un import de 10 milers d'euros,
per donar cobertura a totes les sol·licituds rebudes. L'article 58 del RGLS estableix que no
es poden concedir subvencions per un import superior a la quantia total màxima fixada en la
convocatòria sense que, prèviament, es realitzi una nova convocatòria, excepte en el cas
que en la convocatòria s'hagi previst una quantia addicional subjecte a uns requisits. La
convocatòria d'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text no inclou la possibilitat
d'ampliar la quantia dels ajuts.
9. En l'ajuda a associacions o entitats sense ànim de lucre en matèria de serveis socials (a.3)
l'import atorgat als beneficiaris de la subvenció no coincideix amb l'import determinat en
l'acta d'avaluació de la Comissió Tècnica Avaluadora, com a resultat de les puntuacions
obtingudes en l'aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores. En
l'expedient no consta una motivació d'aquestes diferències.
10. En els expedients núm. 1, 3 i 5 de l'ajuda per fomentar l'activitat federada i competitiva i les
escoles esportives (a.1), la documentació justificativa que han de presentar els beneficiaris,
d'acord amb les bases reguladores no consta completa o només en consta una part.

43

Malgrat l’al·legació presentada, l’SCIB no ha pogut comprovar que les ajudes atorgades per l’Associació de Ramaders de Formentera als
distints ramaders que la integren s’hagin atorgat d’acord amb els principis generals d’igualtat i no-discriminació establerts en la normativa de
subvencions.
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11. En tots els expedients fiscalitzats d'ajuda per fomentar l'activitat federada i competitiva i les
escoles esportives (a1), així com en l'expedient núm. 4 d'ajuda a associacions o entitats
sense ànim de lucre en matèria de serveis socials (a.3), els ingressos que han declarat les
entitats beneficiàries, derivats de les activitats subvencionades, conjuntament amb els
imports de les subvencions atorgades pel Consell, superen el cost de les activitats
subvencionades (art. 19.3 de la LGS). No consta que s'hagin iniciat els procediments de
reintegrament respectius.
12. En l'expedient núm. 1 de subvencions de concessió directa el beneficiari ha justificat l'ajuda
fora del termini fixat en el conveni, sense que estigui prevista l'ampliació del dit termini. No
consta que el Consell Insular hagi iniciat el procediment de reintegrament de la subvenció,
conforme al que determina l'art. 70 del RGLS.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les incidències més significatives descrites en els paràgrafs 1-12 de l'apartat
anterior, l'activitat subvencional del Consell Insular de Formentera revisada per la Sindicatura
de Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més
significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en l'apartat següent de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables
han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats que conformen la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de
legalitat de cadascun, i distingint entre subvencions amb convocatòria i subvencions de
concessió directa.
De l'exercici 2016, s'han revisat dues subvencions amb convocatòria, corresponents al
Departament d'Esports i al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, i una subvenció de
concessió directa corresponent al Departament Benestar Social i al d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Caça.
Pel que fa a l'exercici 2017, s'han revisat dues subvencions amb convocatòria, corresponents al
Departament de Benestar Social i al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, i tres
subvencions de concessió directa corresponents al Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Caça i al de Territori, Turisme i Comerç.
a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

a1: Ajudes per potenciar i fomentar l'activitat federada i competitiva i les escoles
esportives, per a l'any 2016
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
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CIFO 2016-2017. AJUDES PER POTENCIAR I FOMENTAR L'ACTIVITAT FEDERADA I
COMPETITIVA I ESCOLES ESPORTIVES, PER A L'ANY 2016 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
S.D. Formentera
19
2, 3 i 4
2
Club Dojo Formentera
16
2, 3 i 4
3
Club Bàsquet Formentera
12
2, 3 i 4
4
Club de Natació Formentera
9
2, 3 i 4
5
Grup Esportiu Espalmador
8
2, 3 i 4
Import total expedients revisats
64

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

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte de les ajudes és finançar l'activitat dels clubs i les associacions esportives sense ànim
de lucre del municipi de Formentera, perquè col·laborin amb el Consell Insular de Formentera
en la promoció, el desenvolupament i la pràctica esportiva, atesa la importància de l'esport,
indicada en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució
Espanyola.
Com que mantenir un alt nivell de preparació tècnica i esportiva suposa unes despeses
econòmiques elevades per als clubs i les associacions sense ànim de lucre, el Consell vol
fomentar una millora tècnica mitjançant l'atorgament de dos tipus d'ajusts:


Ajut 1: Ajut per potenciar i fomentar l'activitat federada i competitiva, la formació, la
projecció dels esportistes i d'entrenadors de Formentera a través dels clubs o les
associacions sense ànim de lucre.



Ajut 2: Ajut a les escoles esportives.

Les activitats per subvencionar són les que realitzen i acrediten els clubs i les associacions
durant l'exercici 2016, per un pressupost total de 74 milers d'euros, per repartir entre els dos
tipus d'ajuts (52 milers d'euros per a l'ajut 1 i 22 milers d'euros per a l'ajut 2).
La selecció dels beneficiaris és en règim de concurrència no competitiva. En la convocatòria es
preveu el prorrateig del pressupost inicial, entre els clubs i les associacions beneficiaris de la
subvenció, segons els criteris de valoració i de distribució establerts en les bases reguladores.
S'han tramitat vuit expedients, per un import total d'obligacions reconegudes en 2017 de 74
milers d'euros. A efectes d'aquest Informe, s'ha revisat la justificació documental dels cinc
expedients de més import, per un total d'obligacions reconegudes de 65 milers d'euros.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Formentera per als exercicis 2016-2019, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de 24
de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
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1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 30 de setembre de 2016, la Comissió de Govern del Consell Insular de
Formentera aprova les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la
concessió de les ajudes, que es publiquen en el BOIB núm. 135, de 25 d'octubre de 2016. No
consta l'enviament de la convocatòria, per publicar-ne l'extracte, a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (art. 34 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 de la TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds dels representants dels clubs
beneficiaris, d'acord amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació
específica i els requisits indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció.
Igualment, consta l'informe tècnic de comprovació dels compliments dels requisits establerts.
En cap dels expedients no consta la comprovació d'estar al corrent de pagament dels deutes
dels beneficiaris amb el mateix Consell Insular (art. 11.f) del TRLS).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
En cap dels expedients no consten l'enviament i la signatura de recepció de les notificacions de
la resolució de concessió definitiva de la subvenció als beneficiaris, mitjançant les quals es
comunica la quantia que se'ls atorga. Per aquest motiu, no s'ha pogut comprovar si es compleix
o no el termini de sis mesos legalment establert per resoldre i notificar la concessió de la
subvenció (art. 22 del TRLS).
A l'hora d'avaluar la documentació rebuda dels clubs, no s'apliquen de forma homogènia a tots
els expedients els criteris de valoració establerts en les bases reguladores. En alguns casos, es
puntuen les llicències federatives dels entrenadors dels clubs per a l'atorgament dels punts,
mentre que en d'altres casos no, tal com passa en l'expedient núm. 5.
Tampoc s'aplica un criteri homogeni en la valoració del criteri relatiu a l'estructura del club, atès
que la Comissió Avaluadora no segueix el que les bases reguladores determinen. En aquestes
s'indica que, en els esports individuals, són necessàries 5 llicències, com a mínim, perquè es
pugui valorar la categoria i atorgar els punts corresponents. En l'expedient núm. 4, s'ha
constatat que el club no compleix, en diverses categories, aquest mínim, per la qual cosa la
Comissió Avaluadora les ha agrupades per atorgar-li els punts corresponents.
En l'expedient núm. 1 s'ha valorat i puntuat el criteri relatiu a la titulació dels entrenadors, sense
que hi consti que s'hagi acreditat aquesta titulació. D'altra banda, en l'expedient núm. 5 consta
l'acreditació d'una titulació, si bé s'han puntuat altres titulacions per a les quals no hi ha
acreditació.
En l'expedient núm. 5, en la sol·licitud per accedir a l'ajuda 2 (escoles esportives), s'ha valorat
amb el màxim de puntuació la situació dels monitors, tenint en compte tant la titulació d'aquests
com la situació contractual. Tot i que se li ha atorgat la màxima puntuació, en l'expedient no
consta còpia del contracte del monitor.
80

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

En l'expedient núm. 3, l'assignació dels punts relatius al criteri de les activitats del club no s'ha
realitzat de forma correcta, atès que, d'acord amb el calendari esportiu presentat i les jornades
descrites, li correspon més puntuació.
En l'expedient núm. 3 no consta la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud per optar a
l'ajuda 2 (escoles esportives). Així mateix, en l'expedient núm. 5, la documentació és
incompleta, atès que el club sol·licita ajudes per a tres esports distints sense que consti en
l'expedient la presentació de l'annex de sol·licitud d'un dels tres esports i la informació de les
escoles esportives, pel que fa als altres dos.
En l'expedient núm. 5, en la valoració de l'estructura segons les categories, aquestes no s'han
valorat i puntuat adequadament. A més, s'han atorgat punts de les categories corresponents a
triatló, sense que consti la documentació corresponent. D'altra banda, en l'expedient núm. 2
s'ha atorgat la màxima puntuació en la valoració d'aquest criteri, atès que, per calcular la dita
puntuació, s'han tingut en compte alumnes que no estan federats, quan aquest és un requisit
que es fa constar expressament en les bases reguladores.
En l'expedient núm. 5, l'assignació dels punts atorgats en la valoració del criteri relatiu als nins
inscrits en l'escola, per optar a l'ajuda 2 (escoles esportives), és incorrecta, atès que s'ha fet
sense tenir en compte el nombre total de nins detallats pel club.
En cap dels expedients no consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
4. Justificació
D'acord amb les bases reguladores, la justificació de les ajudes es produeix en el mateix
moment de presentar la sol·licitud de subvenció al Consell, atès que la presentació té lloc un
cop finalitzada l'activitat que han realitzat els sol·licitants.
En l'expedient núm. 4, de la documentació justificativa del Club de Natació de Formentera, el
balanç d'ingressos i despeses per presentar no està quadrat, atès que hi figuren despeses, per
un import de 18 milers d'euros, i ingressos, per un import de 17 milers d'euros, sense incloure
l'import de la subvenció.
En els expedients núm. 2 i 4, en el balanç d'ingressos i despeses consten declarats ingressos
corresponents a les quotes dels socis, sense especificar l'import de la quota i el nombre de
socis inscrits. D'altra banda, en els expedients núm. 1, 3 i 5 consten declarats ingressos
corresponents a fons propis, sense indicar-ne en cap cas el detall o la procedència (art. 39.2
del TRLS).
D'acord amb el balanç presentat, en l'expedient núm. 4, la subvenció per atorgar només pot ser
per un import d'1 miler d'euros, envers dels 9 milers d'euros concedits, atès que els ingressos
de la subvenció juntament amb els ingressos declarats (26 milers d'euros) són superiors a les
despeses (18 milers d'euros). D'acord amb l'article 19 de la LGS, la suma de l'import procedent
de la subvenció juntament amb altres ingressos no pot ser, en cap cas, superior al cost total de
l'activitat subvencionada.
En els expedients núm. 1, 2, 3 i 5 no correspon atorgar la subvenció, atès que els ingressos
declarats (sense incloure l'import de les subvencions) són iguals a les despeses incorregudes i,
per tant, la suma de les ajudes percebudes seria superiors al cost de l'activitat subvencionada
(art. 19.3 de la LGS).

81

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

5. Pagaments
La base reguladora núm. 13 estableix que les ajudes atorgades s'han de fer efectives un cop
resolt el procediment de concessió, mitjançant una transferència bancària, amb justificació
prèvia del beneficiari de la realització de l'activitat. S'ha verificat el pagament de totes les ajudes
als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris, mitjançant la justificació bancària corresponent.
a2: Ajuts per contribuir a les despeses de reutilització de llibres dels centres i les
famílies, per a l'any 2016
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIFO 2016-2017. AJUTS PER CONTRIBUIR A LES DESPESE DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES DELS CENTRES I FAMÍLIES, PER A L'ANY 2016 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
CEIP El Pilar
2
3
2
CEIP Mestre Lluis Andreu
18
3
3
CEIP Sant Ferran
13
3
4
IES Marc Ferrer
17
3
5
Ajuts individuals alumnes (*)
5
3
Import total expedient
55
(*) L'import total indicat es correspon amb el total d'ajudes atorgades individualment a cada un dels alumnes que han presentat la sol·licitud quan aquesta
ha estat acceptada. A efectes d'aquest Informe, tan sols s'ha seleccionat per fiscalitzar un alumne beneficiari, per un import de 75 euros.

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

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objectiu d'aquesta ajuda és promoure l'ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables
corresponents a l'ensenyament obligatori. Per aquest motiu, el Consell Insular de Formentera
convoca ajudes per contribuir a la despesa dels centres educatius i de les famílies d'alumnes
residents a l'illa, per a l'adquisició de llibres de text per al curs escolar 2015-2016.
D'aquesta forma, poden ser beneficiaris de les ajudes, sempre que formin part del programa de
reutilització de llibres i que els cursos s'imparteixin i es cursin a l'illa de Formentera, els centres
i els alumnes següents:


Centres educatius de primària i secundària.



Alumnat que cursi estudis d'educació infantil.



Alumnat que sigui membre d'una família nombrosa i que cursi estudis d'educació
infantil, primària o secundària.



Alumnat que sigui membre d'una família monoparental i que cursi estudis d'educació
infantil, primària o secundària.

La selecció dels beneficiaris és en règim de concurrència competitiva i en la convocatòria es
disposa que les concessions totals tenen com a límit econòmic el crèdit de 45 milers d'euros,
tot i que, amb posterioritat, la Comissió de Govern l'amplia fins a 55 milers d'euros.
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L'adquisició de llibres de text s'ha de subvencionar segons el detall següent:


En el cas dels fons de reutilització dels centres públics: 70 euros per alumne adscrit a
primària i 90 euros per alumne adscrit a secundària.



En el cas de l'alumnat d'educació infantil, fins al 50 % de l'import de la factura.



En el cas de famílies nombroses i monoparentals, fins al 100 % de l'aportació.

En cas que l'import de les ajudes sol·licitades excedeixi la disponibilitat pressupostària,
aquestes s'han de reduir proporcionalment entre les persones beneficiàries de la subvenció.
L'any 2016, l'import total de les obligacions reconegudes respecte d'aquestes ajudes és de 55
milers d'euros i correspon a 73 expedients. A efectes d'aquest Informe, s'ha revisat la
justificació documental dels quatre expedients d'import més gran corresponent a col·legis i la
d'un dels expedients d'alumnes que han presentat la sol·licitud de forma individual, per un
import conjunt d'obligacions reconegudes de 50 milers d'euros.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Formentera per als exercicis 2016-2019, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de 24
de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió d'11 de març de 2016, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera
aprova les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les
ajudes (BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016). No consta l'enviament de la convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, per publicar-ne l'extracte (art. 34 del TRLS).
Abans de l'aprovació de la resolució de concessió, en la sessió de 15 de juliol, la Comissió de
Govern del Consell Insular aprova un increment del pressupost previst en la convocatòria, per
un import addicional de 10 milers d'euros, a fi de donar cobertura a totes les sol·licituds
presentades, i l'import final atorgat és de 55 milers d'euros. La convocatòria d'atorgament
d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text no inclou la possibilitat d'ampliar-ne la quantia.
D'acord amb l'art. 58 del RGLS, no es poden concedir subvencions per un import superior a la
quantia total màxima fixada en la convocatòria sense que prèviament es realitzi una nova
convocatòria, excepte en el cas que s'hi fixi una quantia addicional subjecta a uns requisits.
No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en matèria
de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 de la TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les persones beneficiaries, d'acord
amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació específica i els requisits
indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta
l'informe tècnic de comprovació dels compliments dels requisits establerts.

83

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva.
En els requisits generals establerts en les bases reguladores, no s'estableix ni s'exigeix cap
forma d'acreditació dels beneficiaris de no trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició
i d'incompatibilitat establerts en la normativa subvencionadora, a fi de poder obtenir la condició
de beneficiari (art. 10 del TRLS). Tampoc s'estableix l'acreditació de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguritat Social o la presentació d'una
declaració responsable o, en el seu cas, la signatura de l'autorització al Consell Insular per
efectuar la dita comprovació (art. 11 del TRLS).
En cap dels expedients no consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
4. Justificació
D'acord amb els requisits establerts en les bases reguladores, la justificació de les ajudes se
sol·licita en el mateix moment de presentar la sol·licitud de subvenció davant el Consell, atès
que la convocatòria es publica dins l'exercici 2016 i les sol·licituds es presenten un cop iniciat el
curs escolar 2015-2016 i, per tant, un cop efectuada la compra del material necessari per
desenvolupar-lo.
5. Pagaments
La bases reguladores determinen que les ajudes atorgades s'han de fer efectives un cop resolt
el procediment de concessió, mitjançant una transferència bancària. S'ha verificat el pagament
de totes les ajudes als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris, mitjançant la justificació
bancària corresponent.
a3: Subvencions dirigides a associacions o entitats sense ànim de lucre a l'illa de
Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis
socials, per a l'any 2017
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
CIFO 2016-2017. AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, PER A L'ANY 2017 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació Espanyola Contra el Càncer
11
2, 3 i 4
Associació Pau Mayans per a la integració de
3i4
2
11
persones amb TEA
Associació de persones amb necessitats especials
2, 3 i 4
3
11
d'Eivissa i Formentera
Associació de sensibilitat química múltiple,
4
Síndrome de fatiga crònica, Fibromiàlgia i altres de
1
3i4
Formentera
Import total expedients revisats
34

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

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió

84

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

CODI
3
4
5

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte de la subvenció és fomentar programes i actuacions a l'àmbit sociosanitari que
contribueixin a la millora de les prestacions sociosanitàries de l'illa de Formentera, així com
promoure les activitats d'associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre amb tasques
destinades a l'atenció i la millora de les condicions de vida dels majors dependents, les
persones amb discapacitat, les persones amb malaltia mental i altres malalties cròniques, per a
l'any 2017.
Amb aquesta ajuda es pot subvencionar el 75 % del pressupost del projecte presentat per cada
associació/entitat, fins a un màxim de 14 milers d'euros. En el cas de comptar amb un
excedent, l'òrgan competent el pot prorratejar entre els projectes que compleixen els requisits
exigits, sense arribar a atribuir en cap cas, un import superior al que s'ha sol·licitat.
La selecció dels beneficiaris és en règim de concurrència competitiva i en la convocatòria es
preveu concedir ajudes per un import màxim de 34 milers d'euros. L'any 2017, les obligacions
reconegudes per aquest concepte assoleixen els 34 milers d'euros i corresponen a quatre
expedients, que són objecte de revisió en aquest Informe.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Formentera per als exercicis 2016-2019, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de 24
de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 16 de juny de 2017, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera
aprova les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la concessió de les
ajudes (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017). No consta l'enviament de la convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, per a la publicació del seu extracte (art. 34 del
TRLS).
L'article 19 del TRLS estableix que la proposta de concessió s'ha de formular per un òrgan
col·legiat, la composició del qual es fixarà en les bases reguladores. Les bases reguladores
d'aquesta subvenció preveuen la constitució d'una comissió tècnica, sense especificar la
identitat dels vocals que la integren.
En les bases reguladores no consten les puntuacions que s'assignen a cada un dels criteris de
valoració ni la fórmula que ha emprat la comissió tècnica avaluadora per repartir els imports de
les ajudes als beneficiaris que consten en l'acta de valoració (art. 13 del TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS)
No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 de la TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les persones beneficiàries, d'acord
amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació específica i els requisits
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indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta
l'informe tècnic de comprovació dels compliments dels requisits establerts.
El punt núm. 15 de les bases reguladores estableix que, en cas de percepció d'una altra
subvenció o ajuda per realitzar la mateixa activitat, s'ha de presentar la resolució de la
concessió o, en el seu cas, la seva sol·licitud. En els expedients núm. 1 i 3, en què els
beneficiaris han percebut altres ajudes, no consta la presentació d'aquesta documentació.
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència competitiva, comparant les
sol·licituds presentades i establint un ordre de prelació, d'acord amb els criteris de valoració
prèviament fixats.
Segons el punt 10 de les bases reguladores de la subvenció, un cop notificat l'acord de
concessió de la Comissió de Govern, els interessats disposen d'un termini de 10 dies hàbils per
comunicar la seva acceptació i, en cas que no ho facin, s'entendrà com a renúncia. En cap dels
expedients no consta la comunicació d'acceptació de la subvenció concedida.
L'import atorgat als beneficiaris de la subvenció no és el mateix que figura en l'acta d'avaluació
de la comissió tècnica avaluadora, com a resultat de les puntuacions obtingudes en l'aplicació
dels criteris de valoració establerts en les bases.
4. Justificació
Els beneficiaris han justificat la subvenció dels beneficiaris mitjançant l'aportació de la memòria
justificativa, les factures i la documentació específica establerta en les bases reguladores.
Per justificar la subvenció, els beneficiaris han presentat un compte justificatiu simplificat. Les
bases reguladores no especifiquen, de forma concreta, la modalitat de justificació aplicable a la
subvenció. D'acord amb l'art. 39.3 del TRLS, si aquesta és simplificada, s'ha de fer constar
expressament en les dites bases.
En els expedients núm. 1, 2 i 4 manca la justificació del pagament de la despesa elegible, atès
que en la convocatòria no s'exigeix aquest requisit.
D'acord amb el balanç d'ingressos i despeses presentat, en l'expedient núm. 4 no s'hauria
d'haver atorgat la subvenció, atès que els ingressos declarats procedents de recursos propis i
de vendes coincideixen amb les despeses incorregudes i, per tant, la suma de les ajudes
percebudes, tenint en compte l'import de la subvenció, és superior al cost de l'activitat
subvencionada (art. 19 de la LGS).
5. Pagaments
La bases reguladores determinen que les ajudes atorgades s'han de fer efectives, únicament,
un cop justificades les despeses objecte de subvenció i emès l'informe tècnic favorable. S'ha
verificat el pagament de totes les ajudes als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris,
mitjançant la justificació bancària corresponent.
a4: Ajuts dirigits a associacions per a la celebració de festes, per a l'any 2017
Els beneficiaris seleccionats, així com les deficiències detectades en els expedients, figuren en
el quadre següent:
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CIFO 2016-2017. AJUTS DIRIGITS A ASSOCIACIONS PER A LA CELEBRACIÓ DE
FESTES, PER A L'ANY 2017 (EN MILERS D'EUROS)
Deficiències
Bases reguladores i convocatòria
1
EXPEDIENTS:
Núm. exp. Beneficiari
Import
Deficiències
1
Associació veïns de la Mola
15
2, 3 i 4
2
Associació veïns de la Savina
7
2, 3 i 4
3
Associació artesans de Sant Ferran
5
2, 3 i 4
4
Associació Reis Mags
4
2, 3 i 4
5
Associació veïns des Pujols
4
2, 3 i 4
6
Associació cultural andalusa
3
2, 3 i 4
Import total expedient
38

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

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores i convocatòria
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

L'objecte d'aquesta subvenció és donar suport, mitjançant una ajuda econòmica, a
associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim
de lucre que tinguin domicili social i fiscal a l'illa de Formentera, per realitzar festes durant el
període comprès entre el mes de novembre de 2016 i el d'octubre de 2017, amb la finalitat
d'impulsar les activitats tradicionals, com són les festes patronals, i facilitar la participació de la
ciutadania.
La concessió de les subvencions es du a terme en règim de concurrència competitiva. L'import
màxim per concedir és per un total de 42 milers d'euros, sense que, en cap cas, els ajuts
superin el 100 % de les despeses originades per l'activitat objecte de la convocatòria. S'han
reconegut obligacions per un total de 38 milers d'euros, l'any 2017, que corresponen als sis
expedients que es revisen en aquest Informe.
La convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de
Formentera per als exercicis 2016-2019, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de 24
de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
1. Bases reguladores i convocatòria
En la sessió de 22 de setembre de 2017, la Comissió de Govern del Consell Insular de
Formentera aprova les bases reguladores i, de forma simultània, la convocatòria per a la
concessió de les ajudes (BOIB núm. 120, de 30 de setembre de 2017). No consta l'enviament
de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, per publicar-ne l'extracte (Art.
34 del TRLS).
Les bases reguladores no determinen la distribució de les puntuacions que s'assignen a cada
un dels subcriteris de valoració ni la fórmula que ha utilitzat la comissió tècnica avaluadora per
repartir els imports que figuren en l'acta de valoració a cada un dels beneficiaris. (art. 13.e del
TRLS).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
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No consta haver complert el deure de subministrar la informació a la Base de Dades Nacional
de Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 del TRLS).
2. Documents i actuacions prèvies a la concessió
En tots els expedients analitzats consten les sol·licituds de les persones beneficiàries, d'acord
amb el model que ha facilitat el Consell, així com la documentació específica i els requisits
indicats en la convocatòria i la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, consta
l'informe tècnic de comprovació dels compliments dels requisits establerts.
En l'expedient no consta diligenciada la comprovació que els beneficiaris estan al corrent de
pagament dels deutes amb el propi Consell Insular (art. 11.f del TRLS).
3. Procediment de concessió
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència competitiva, mitjançant la
comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir un ordre de prelació, d'acord amb uns
criteris de valoració prèviament fixats.
En cap dels expedients, la comissió tècnica avaluadora no motiva les puntuacions que ha
atorgat als beneficiaris en funció dels diferents criteris de valoració.
En cap dels expedients no consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de
despesa que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
4. Justificació
La justificació de la subvenció dels beneficiaris es realitza en el termini de 10 dies comptadors
des de la notificació de l'acord de la Comissió de Govern del Consell pel qual s'aprova la
proposta inicial de concessió de l'ajuda, mitjançant l'aportació del compte justificatiu simplificat i
la documentació específica establerta en les bases reguladores.
D'acord amb les bases reguladores, en la documentació justificativa que han presentat els
beneficiaris s'han detectat les incidències següents:


En els expedients núm. 2 i 6 no consta la presentació del detall dels ingressos o de les
subvencions que han finançat les actuacions.



En l'expedient núm. 4 no consta la fotocòpia compulsada del DNI del representant de
l'entitat.



En l'expedient núm. 1, el balanç que ha presentat l'associació no inclou les mateixes
despeses (23 milers d'euros) que figuren en la relació de despeses per presentar de
l'annex VI (17 milers d'euros).



En cap dels expedients no consta, en la relació de despeses realitzades, la data de
pagament de les factures corresponents (punt 13 de les bases reguladores i art. 75.2
del RLGS).

5. Pagaments
La bases reguladores estableixen que les ajudes atorgades únicament s'han de fer efectives un
cop justificades les despeses objecte de subvenció. S'ha verificat el pagament de totes les
ajudes als sol·licitants seleccionats com a beneficiaris, mitjançant la justificació bancària
corresponent.
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b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
CIFO 2016-2017. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
IMPORT
1-2016
Subvenció Associació de Ramaders de Formentera
37
2-2017
Aportació Fons Pitiús de Cooperació
20
3-2017
Grup d'Acció Local
19
Conveni de col·laboració entre el CIFO y la PIMEF per formació,
4-2017
assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria
22
IMPORT DELS EXPEDIENTS SELECCIONATS
98

DEFICIÈNCIES
1, 3 i 5
2i3
3
1, 2 i 3

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

CIEI 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en l'excepció dels principis de publicitat i concurrència
Deficiències en la documentació i les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la formalització de l'instrument que regula la subvenció
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

Expedient núm. 1-2016: Ajuda econòmica a l'Associació de Ramaders de Formentera per
donar suport a l'activitat ramadera de l'illa, per a l'any 2016
Aquest expedient correspon a l'ajuda directa concedida a l'Associació de Ramaders de
Formentera (ARF), amb l'objectiu de donar continuïtat al programa sanitari de defensa comú de
la dita Associació per aconseguir una millora sanitària i productiva en les seves explotacions.
D'aquesta manera, el Consell pretén donar suport al desenvolupament d'accions dirigides en
matèria de sanitat animal i de millora de sistemes productius.
El Consell Insular finança les activitats proposades i aprovades per a l'exercici 2016, amb un
pressupost de 37 milers d'euros. El pagament de la subvenció es realitza de forma fraccionada,
en la forma i els terminis els següents:


una tercera part (13 milers d'euros), de forma anticipada a la signatura del conveni;



una tercera part (13 milers d'euros), un cop justificat el pagament a compte, i



l'import restant (11 milers d'euros), un cop realitzada la justificació final de la subvenció.

El procediment de concessió s'inicia amb una sol·licitud de l'Associació de Ramaders de
Formentera de 15 de març de 2016.
En la tramitació de la subvenció s'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de
concurrència, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS. No obstant això, aquesta
forma de procedir no garanteix la concurrència ni la igualtat de tracte i no-discriminació dels
beneficiaris finals. Aquesta subvenció s'hauria d'haver tractat com una subvenció amb
convocatòria, amb l'establiment de mecanismes de selecció en funció de criteris objectius, i en
la qual l'Associació podria haver actuat d'entitat col·laboradora.44

44

Malgrat l’al·legació presentada, l’SCIB no ha pogut comprovar que les ajudes atorgades per l’Associació de Ramaders de Formentera als
distints ramaders que la integren s’hagin atorgat d’acord amb els principis generals d’igualtat i no-discriminació establerts en la normativa de
subvencions.
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Mitjançant l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, de 8 d'abril de
2016, s'aprova formalitzar un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i
l'ARF per donar suport al sector ramader de l'illa en matèria de sanitat animal i millora de
sistemes productius, que se subscriu el 14 de novembre del mateix any.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de
Formentera per a l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de Formentera
de 24 de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa
l'article 6 del TRLS.
L'Associació de Ramaders de Formentera ha presentat la documentació justificativa requerida
en la resolució de concessió, la qual ha conformat el tècnic corresponent. No obstant això, la
justificació final de la subvenció s'ha realitzat fora del termini fixat en el conveni de
col·laboració. La presentació de la justificació fora de termini està tipificada com una infracció
lleu en l'article 61 del TRLS. Per tant, el Consell hauria d'haver obert un expedient sancionador
contra el beneficiari per incompliment del dit termini i imposar una multa, per una quantia entre
75 i 6.000 euros (art. 58 del TRLS).
En el balanç d'ingressos i despeses que ha presentat l'Associació, com a part de la primera
justificació, el cost i el finançament no estan quadrats, atès que es declaren unes despeses per
un import de 13 milers d'euros i uns ingressos de 37 milers d'euros. A més, el total de despeses
declarades en el dit balanç no es correspon amb el total de despeses que es desprenen de les
factures presentades, les quals sumen un total de 14 milers d'euros. En relació amb la
presentació de la segona justificació, el balanç d'ingressos i despeses tampoc està quadrat,
atès que segons el que es declara l'import de la despesa executada és zero. No obstant això,
l'Associació ha presentant correctament la documentació justificativa de la despesa.
D'acord amb el conveni, la data límit per presentar la documentació final justificativa és l'1 de
desembre de 2016, si bé l'ARF ha presentat i declarat factures amb una data posterior a
aquesta. L'Àrea d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular ha informat l'SCIB
que les despeses per cobrir són les relatives a tot l'exercici 2016 i que el conveni presenta un
error en la seva redacció. En conseqüència, aquest conveni s'hauria d'haver corregit.
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda a l'Associació de Ramaders de Formentera, aquest es realitza,
de forma fraccionada, en tres vegades. El primer i el segon pagament s'efectuen durant
l'exercici 2016, mentre que el tercer és amb càrrec al pressupost de 2017, atès que la
justificació final es produeix fora del termini establert.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).
Expedient núm. 2-2017: Cooperació per al desenvolupament (Fons Pitiús de Cooperació),
per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a l'aportació nominativa atorgada al Fons Pitiús de Cooperació per
finançar projectes de cooperació al desenvolupament durant l'exercici 2017. L'import de la
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subvenció ascendeix a un total de 20 milers d'euros i el Consell reconeix obligacions per la
mateixa quantia en l'exercici 2017.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia a sol·licitud del Fons Pitiús, el 26 d'abril de
2017.
Tal com va posar de manifest l'SCIB en el Dictamen de 12 de novembre de 2010, sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de Cooperació, al
Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el règim jurídic i
econòmic aplicable a les dites aportacions té importants peculiaritats en l'atorgament, la gestió i
la justificació. Aquestes peculiaritats en possibiliten l'atorgament de forma directa i la modulació
de les condicions mitjançant el conveni i/o la resolució corresponent. No obstant això, en
l'expedient no es fa referència a aquest Dictamen ni s'acredita la impossibilitat de concurrència,
ni tampoc les raons d'interès públic ni els criteris objectius tinguts en compte per a la seva
inclusió com a subvenció nominativa en el Pressupost del Consell Insular per a l'any 2017 (art.
7.2 del TRLS i art. 18.1.a del RD 500/1990).
L'article 7.4 LRBRL estableix que les entitats locals només poden exercir competències
diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no s'incorri en un supòsit d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests efectes, són
necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en
els quals s'ha d'assenyalar la inexistència de duplicitats, així com de l'Administració que tingui
atribuïda la tutela financera, sobre la sostenibilitat financera. Atès que la cooperació
internacional no és una competència pròpia (ni delegada) dels consells insulars, sinó que és
una competència pròpia del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Formentera no ha
sol·licitat un informe de la CAIB d'inexistència de duplicitats, ni el de sostenibilitat financera del
conjunt de la hisenda municipal al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
El 27 de d'octubre de 2017, la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la
concessió de l'aportació a favor de Fons Pitiús de Cooperació, per un import de 20 milers
d'euros.
Pel que fa a la justificació, la resolució de concessió exigeix els compromisos següents:


el període subvencionable és des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2017;



la forma de justificació és mitjançant la presentació d'estats comptables abans del 15
d'agost de 2018, i



el pagament és anticipat.

La resolució de concessió no inclou la compatibilitat o la incompatibilitat amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol
Administració o entitat pública o privada (art. 65.3 del RLGS).
En l'expedient no consta la notificació de la resolució de la concessió al beneficiari de l'ajuda
(art. 40 del LPACAP).
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).
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Expedient núm. 3-2017: Ajuda al Grup d'Acció Local (GAL) per al Desenvolupament Rural
i Pesquer d'Eivissa i Formentera, per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a l'ajuda nominativa concedida a l'entitat associativa sense ànim
de lucre, Grup d'Acció Local (GAL) per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i
Formentera, atès que és l'única entitat que duu a terme la gestió de la metodologia LEADER.
La finalitat del Consell amb l'atorgament d'aquesta ajuda és millorar la qualitat de vida de la
població rural, mitigar l'abandonament del camp i de la pesca i, a través de la diversificació de
les activitats del sector primari i el desenvolupament de la petita empresa agroalimentària,
incrementar les rendes del sector rural de Formentera.
Per finançar el desenvolupament d'accions dirigides al sector agrari i pesquer de Formentera, el
Consell Insular acorda atorgar una ajuda, per un import de 19 milers d'euros.
El procediment de concessió s'inicia amb la recepció d'una sol·licitud del Grup d'Acció Local,
amb data d'entrada de 3 de d'agost de 2017, que s'acompanya de la justificació de la subvenció
rebuda durant l'exercici 2016 d'acord amb el que es va determinar en la resolució de concessió.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS. En l'expedient queda
acreditada la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, així com les raons d'interès públic i
els criteris objectius que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.
Mitjançant l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, d'1 de
setembre de 2017, s'aprova la concessió d'una subvenció al GAL, un cop acceptada la
justificació de la subvenció rebuda durant l'exercici 2016.
Aquesta ajuda s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de
Formentera per a l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Ple del Consell Insular de Formentera
de data 24 de juny de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), conforme al que disposa
l'article 6 del TRLS.
D'acord amb la resolució de concessió, el beneficiari ha justificat la subvenció mitjançant
l'aportació dels estats comptables correctament auditats relatius a l'exercici 2017.
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de l'ajuda al Grup d'Acció Local, es realitza de forma anticipada en un únic
pagament. S'ha verificat el pagament de la quantia total al beneficiari mitjançant la justificació
bancària corresponent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art.46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).
Expedient núm. 4-2017: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera
y la PIMEF de Formentera per a la formació, assessorament, investigació de mercat i
comunicació del comerç i la indústria a l'illa de Formentera, per a l'any 2017
Aquest expedient correspon a la subvenció directa concedida a l'Associació Intersectorial de
Petits i Mitjans Empresaris de Formentera (PIMEF), derivada de la signatura d'un conveni de
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col·laboració entre el Consell Insular i la dita Associació, per dur a terme l'organització de
jornades formatives per prendre consciència sobre l'entorn actual del sector del comerç i
transmetre les novetats en les diferents actuacions i estratègies de comercialització.
La finalitat principal és, per tant, donar suport a les empreses de Formentera i, especialment,
protegir la petita i mitjana empresa, millorar-ne la gestió, augmentar-ne la competència i
potenciar la innovació, el disseny, la qualitat, la promoció i la formació.
En virtut del conveni signat, el Consell Insular ha de destinar 22 milers d'euros a donar suport a
les jornades formatives que es duguin a terme. Durant l'exercici 2017, s'han reconegut
obligacions pel mateix import.
El procediment de concessió de la subvenció s'inicia amb una resolució d'inici, d'11 de maig de
2017, de la consellera de Territori, Turisme i Comerç del Consell Insular.
En l'expedient no queda justificada la no-aplicació dels principis de publicitat i de concurrència
en la tramitació d'aquesta ajuda, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS.45
El conveni que regula la concessió de la subvenció no inclou tots els requisits que s’indiquen en
l’article 65 del RLGS, atès que no fa referència a la seva compatibilitat o incompatibilitat amb
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals (art. 65 del RLGS).46
Aquesta ajuda s'inclou dins el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de
Formentera, modificat el 27 de novembre de 2018 per l'Acord del Ple del Consell Insular de
Formentera (BOIB núm. 47, de 11 d'abril de 2019), conforme al que disposa l'article 6 del
TRLS.
Mitjançant l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de 9 de juny de
2017, s'aprova la signatura d'un conveni amb la PIMEF per concedir una subvenció.
En l'expedient no consta diligenciada la comprovació que el beneficiari està al corrent de
pagament dels deutes amb el mateix Consell Insular (art. 11.f del TRLS).
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti
el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Quant al pagament de la subvenció, s'efectua en un únic pagament, un cop finalitzades les
activitats objecte de subvenció i presentada la documentació justificativa corresponent per la
PIMEF. S'ha verificat el pagament de la quantia total al beneficiari mitjançant la justificació
bancària corresponent.
No consta que el Consell hagi realitzat l'autoavaluació dels programes d'ajuts executats, amb la
finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de
mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
En relació amb l'atorgament d'aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de
subministrar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS).

45

Tot i que en l’expedient no queda justificada la no-aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació de la subvenció, amb
detall de les causes que la motiven, sí que hi queda en l’al·legació que ha presentat el Consell Insular.
46

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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E.

RECOMANACIONS

Atorgar subvencions sense concurrència únicament en els casos en què estigui
realment justificada la raó d'aconseguir els objectius mitjançant l'exclusió del principi de
concurrència, i deixar-ho suficientment acreditat en l'expedient.
Fixar en les bases reguladores la composició detallada de la Comissió Avaluadora, amb
la identificació dels membres que la conformen en els supòsits en què en sigui
preceptiva la constitució d'acord amb la legislació aplicable.
Preveure en les bases reguladores, si escau, la possibilitat d'incrementar el pressupost
inicialment establert, i fixar la quantia de l'ajuda addicional per atorgar subjecta al
compliment de determinats requisits.
Fixar i detallar la distribució de les puntuacions per assignar a cada un dels criteris i
subcriteris de valoració establerts en les bases reguladores, a fi de motivar i justificar
adequadament l'atorgament de les subvencions als beneficiaris.
Aplicar criteris de valoració homogenis a les sol·licituds de subvencions que compleixen
els mateixos requisits i aplicar-los en la forma que determinen les bases reguladores.
Deixar prova en els expedients de la documentació justificativa de la subvenció i
comprovar que cobreix l'import del projecte d'actuació que va servir de base per
concedir-la.
Comprovar que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
recursos, no supera el cost de l'activitat subvencionada. Així mateix, efectuar un
seguiment dels ajuts atorgats i, si escau, tramitar el procediment per al seu
reintegrament.
No concedir als beneficiaris de la subvenció uns imports distints als que resulten de la
valoració dels criteris per atorgar-la, sense que aquesta diferència estigui motivada.
Establir un sistema d'actualització i control del Pla Estratègic de Subvencions i efectuar,
al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Establir un sistema de control a fi de complir el deure de subministrar la informació a la
Base de Dades Nacional de Subvencions per a les subvencions concedides.
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III. ACTIVITAT
INSULARS

CONTRACTUAL

DELS

CONSELLS

1. CONSIDERACIONS GENERALS
Per analitzar l'activitat contractual dels consells insulars, la Sindicatura de Comptes disposa de
les relacions certificades de tots els contractes formalitzats, ampliats, modificats o prorrogats
dins els exercicis 2016 i 2017, tant pel que fa a l'Administració general com per a les entitats
dependents, que es presenten anualment de manera telemàtica.
A continuació, es presenten les dades més significatives de cada un dels exercicis fiscalitzats.


Exercici 2016

En les relacions que els consells han tramès a l'SCIB figuren 195 contractes, per un import
conjunt de 71.219 milers d'euros.
La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat és la següent:
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públ. sec. priv.
Privats
TOTAL

CONSELLS INSULARS 2016. TIPUS DE CONTRACTES (EN MILERS D'EUROS)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
TOTAL CONSELLS INSULARS
%/
Nre.
Import
Nre.
Import Nre. Import
Nre. Import
Nre.
Import % / nom.
imp.
19
10.858
2
456
13
1.766
1 2.000
35
15.080
18% 21%
32
44.798
7
860
34
3.948
4
103
77
49.710
39% 70%
44
3.569
1
48
13
876
1
39
59
4.533
30%
6%
3
0
1
432
0
0
4
432
2%
1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
1
3
0
0
2
485
4
599
7
1.087
4%
2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
1
217
0
0
0
0
12
160
13
377
7%
1%
100
59.446
11
1.796
62
7.076
22 2.901
195
71.219
100% 100%

EXPEDIENTS PER OBJECTE. CONSELLS
INSULARS 2016.
IMPORT ADJUDICAT (total: 71.219)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Serveis
49.710
70%

Obres
15.080
21%

Privats
377
1%

Gestió de
serveis públics
1.087
1%

Administratius
especials
432
1%

Subministrament
4.533
6%

Quant als procediments d'adjudicació emprats l'any 2016, són els següents:
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CONSELLS INSULARS 2016. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ ( en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Procediment d'adjudicació

Nre.

Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Derivat contracte marc
Contractació centralitzada
Directa
Modificat
Pròrroga
TOTAL

Import

21
0
25
0
0
12
2
35
2
1
2
100

23.382
0
34.756
0
0
799
74
389
45
0
0
59.446

Nre.

Import

3
0
6
0
0
2
0
0
0
0
0
11

Nre.

888
0
810
0
0
98
0
0
0
0
0
1.796

Import

7
0
10
0
0
9
0
6
0
7
23
62

1.428
0
2.228
0
0
727
0
181
0
301
2.212
7.076

Nre.

Import

0
0
6
0
0
2
0
0
0
2
12
22

0
0
2.068
0
0
80
0
0
0
594
160
2.901

Total

Nre.

Import

31
0
47
0
0
25
2
41
2
10
37
195

25.698
0
39.863
0
0
1.703
74
570
45
895
2.372
71.219

%/
nom.
16%
0%
24%
0%
0%
13%
1%
21%
1%
5%
19%
100%

%/
imp.
36%
0%
56%
0%
0%
2%
0%
1%
0%
1%
3%
100%

EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT. CONSELLS
INSULARS 2016. IMPORT ADJUDICAT (total: 71.219)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
39.863
56%

Obert criteri preu
25.698
36%

Pròrroga
2.372
3%

Modificat
895 Directe
1%
45
0%

Contractació
centralitzada
570
1%

Negociat sense
publicitat
Derivat contracte 1.703
marc
3%
74
0%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CONSELLS INSULARS 2016. TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

Total

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import
98 59.400
0
0
2
45
100 59.446

11
0
0
11

1.796
0
0
1.796

96

62
0
0
62

7.076
0
0
7.076

21
1

2.862
39

22

2.901

192 71.135
1
39
2
45
195 71.219

%/
%/
nom. imp.
98% 100%
1%
0%
1%
0%
100% 100%
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EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ. CONSELLS
INSULARS 2016. IMPORT ADJUDICAT (total: 71.219)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
71.135
100%

Urgent
39
0%

D'emergència
45
0%



Exercici 2017

En les relacions que els consells han tramès a l'SCIB figuren 250 contractes, per un import
conjunt de 54.486 milers d'euros.
La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat és la següent:
CONSELLS INSULARS 2017. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públ. sec. priv.
Privats
TOTAL

Nre.
38
54
49
2
0
0
0
3
146

Import
4.719
23.722
2.828
0
0
0
0
140
31.409

Nre.
9
21
0
1
0
0
0
0
31

Import

Nre.

10.517
2.427
0
34
0
0
0
0
12.978

3
27
14
0
0
1
0
5
50

97

Import
646
3.063
3.172
0
0
45
0
153
7.079

Nre.
2
1
1
0
0
3
0
16
23

Import
1.837
40
58
0
0
614
0
470
3.019

Total
Nre.
52
103
64
3
0
4
0
24
250

Import
17.719
29.252
6.058
34
0
660
0
763
54.486

%/
nom.
21%
41%
26%
1%
0%
2%
0%
10%
100%

%/
imp.
33%
54%
11%
0%
0%
1%
0%
1%
100%
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EXPEDIENTS PER OBJECTE. CONSELLS INSULARS 2017.
IMPORT ADJUDICAT (total: 54.486)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Serveis
29.252
54%

Obres
17.719
33%

Privats
763
1%

Administratius
especials
34
0%

Gestió de serveis
públics
660
1%

Subministrament
6.058
11%

Quant als procediments d'adjudicació emprats l'any 2017, són els següents:
CONSELLS INSULARS 2017. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
TOTAL

Nre.
34
0
31
0
0
19
0
31
25
1
5
146

Import
15.257
0
10.862
0
0
3.160
0
638
1.492
0
0
31.409

Nre.
0
0
28
0
0
2
0
0
0
1
0
31

Import

Nre.

0
0
12.891
0
0
78
0
0
0
10
0
12.978

9
0
9
0
0
14
0
4
0
2
12
50

98

Import
2.211
0
1.738
0
0
938
0
81
0
50
2.061
7.079

Nre.
1
0
4
0
0
0
0
0
0
2
16
23

Import
58
0
1.886
0
0
0
0
0
0
605
470
3.019

Total

Nre.
44
0
72
0
0
35
0
35
25
6
33
250

Import
17.526
0
27.377
0
0
4.176
0
719
1.492
665
2.531
54.486

%/
nom.
18%
0%
29%
0%
0%
14%
0%
14%
10%
2%
13%
100%

%/
imp.
32%
0%
50%
0%
0%
8%
0%
1%
3%
1%
5%
100%
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EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT. CONSELLS
INSULARS 2017. IMPORT ADJUDICAT (total: 54.486)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
27.377
50%

Obert criteri preu
17.526
32%

Pròrroga (*)
2.531
5%

Modificat (*)
665
1%

Negociat sense
publicitat
4.176
Contractació
8%
centralitzada
719
1%

Directe
1.492
3%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CONSELLS INSULARS 2017. TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Tramitació

Nre.

Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

118
3
25
146

Import
27.949
1.968
1.492
31.409

Nre.
30
1
0
31

Import

Nre.

12.871
107
0
12.978

50
0
0
50

Import

Nre.

7.079
0
0
7.079

23
0
0
23

Import
3.019
0
0
3.019

Nre.
221
4
25
250

EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ. CONSELLS
INSULARS 2017. IMPORT ADJUDICAT (total: 54.486)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
50.918
93%

D'emergència
1.492
3%

99

Urgent
2.075
4%

Total
Import
50.918
2.075
1.492
54.486

%/
nom.
88%
2%
10%
100%

%/
imp.
93%
4%
3%
100%
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2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes que ha tramès el Consell Insular de Mallorca corresponent a
l'exercici 2016, consten un total de 100 contractes, per un import conjunt de 59.446 milers
d'euros; mentre que, en la relació tramesa corresponent al 2017, consten un total de 146
contractes, per un import conjunt de 31.409 milers d'euros (128 contractes, per un import de
22.602 milers d'euros, en 2015).
Per analitzar l'activitat contractual del Consell, s'han distingit les tres àrees següents:
l'Administració general, l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials i les altres
entitats dependents (Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca, Fundació Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de Palma, Agència de la
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, i Ràdio i Televisió de Mallorca,
SAU).
A continuació, es presenten les dades més significatives, per a cada una de les dites àrees, de
cada un dels exercicis fiscalitzats.


Exercici 2016

La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat és la següent:
CIMA 2016. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entitats depen.
Tipus

Nre.

Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
TOTAL

Import

17
13
41
0
0
1
0
1
73

9.541
16.110
1.179
0
0
3
0
217
27.050

Nre.
2
17
3
3
0
0
0
0
25

Import
1.317
28.579
2.390
0
0
0
0
0
32.286

Nre.

Import
0
2
0
0
0
0
0
0
2

0
109
0
0
0
0
0
0
109

Total
Nre.

Import

19
32
44
3
0
1
0
1
100

10.858
44.798
3.569
0
0
3
0
217
59.446

CIMA 2016. EXPEDIENT PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (total: 59.446)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Serveis
44.798
75%

Obres
10.858
18%
Privats
217
1%

Gestió de
serveis públics
3
0%

100

Subministrament
3.569
6%

%/
nombre
19%
32%
44%
3%
0%
1%
0%
1%
100%

%/
import
18%
75%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
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Quant als procediments d'adjudicació emprats l'any 2016, són els següents:
CIMA 2016. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entit. depend.
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Derivat Acord Marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
TOTAL

Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

19
0
9
0
0
3
2
35
2
1
2
73

22.484
0
3.973
0
0
85
74
389
45
0
0
27.050

2
0
15
0
0
8
0
0

899
0
30.698
0
0
690
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
85
0
0
24
0
0

0
0
25

0
0
32.286

0
0
2

0
0
109

Total
Nombre
21
0
25
0
0
12
2
35
2
1
2
100

%/
%/
nombre import
21%
39%
0%
0%
25%
58%
0%
0%
0%
0%
12%
1%
2%
0%
35%
1%
2%
0%
1%
0%
2%
0%
100%
100%

Import
23.382
0
34.756
0
0
799
74
389
45
0
0
59.446

CIMA 2016. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 59.446)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
34.756
59%

Obert criteri
preu
23.382
39%

Negociat sense
publicitat
799
1%
Contractació
centralitzada
389
1%

Directe
45
0%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CIMA 2016. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entit. depend.
Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

Nombre
71
0
2
73

Import
27.004
0
45
27.050

Nombre

Import

25
0
0
25

101

32.286
0
0
32.286

Nombre
2
0
0
2

Import
109
0
0
109

Total
Nombre
98
0
2
100

Import
59.400
0
45
59.446

%/
nombre
98%
0%
2%
100%

%/
import
100%
0%
0%
100%
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CIMA 2016. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 59.446)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
D'emergència
45
0%

Ordinària
59.400
100%



Exercici 2017

Els contractes formalitzats pel Consell, classificats per objecte i per import d'adjudicació,
presenten les dades següents:
CIMA 2017. TIPUS DE CONTRACTES ( en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entit. depen.
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
TOTAL

Total

Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

36
25
36
0
0
0
0
1
98

3.250
14.011
2.073
0
0
0
0
50
19.384

2
19
8
2
0
0
0
2
33

1.469
8.864
545
0
0
0
0
90
10.968

0
10
5
0
0
0
0
0
15

0
847
210
0
0
0
0
0
1.057

38
54
49
2
0
0
0
3
146

4.719
23.722
2.828
0
0
0
0
140
31.409

CIMA 2017. EXPEDIENTS PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (total: 31.409)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Serveis
23.722
76%

Obres
4.719
15%

Privats
140
0%
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Subministrament
2.828
9%

%/
%/
nombre import
26%
15%
37%
76%
34%
9%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
100%
100%
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Quant als procediments d'adjudicació emprats l'any 2017, són els següent:
CIMA 2017. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entit. depend.
Procediment d'adjudicació

Nombre

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

22
0
7
0
0
9
0
29
25
1
5
98

Import
14.311
0
2.368
0
0
653
0
560
1.492
0
0
19.384

Nombre

Import

Nombre

Import

Total

Nombre

7
0
19
0
0
7
0
0

621
0
7.965
0
0
2.382
0
0

5
0
5
0
0
3
0
2

325
0
529
0
0
126
0
77

0
0
33

0
0
10.968

0
0
15

0
0
1.057

34
0
31
0
0
19
0
31
25
1
5
146

Import
15.257
0
10.862
0
0
3.160
0
638
1.492
0
0
31.409

%/
nombre
23%
0%
21%
0%
0%
13%
0%
21%
17%
1%
3%
100%

%/
import
49%
0%
35%
0%
0%
10%
0%
2%
5%
0%
0%
100%

CIMA 2017. EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 31.409)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
10.862
35%
Negociat sense
publicitat
3.160
10%

Obert criteri
preu
15.257
48%

Contractació
centralitzada
638
2%

Directe
1.492
5%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CIMA 2017. TRAMITACIÓ ( en milers d'euros)
Adm. gral.
IMAS
Entit. depend.
Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

Nre.
73
0
25
98

Import
17.892
0
1.492
19.384

Nre.
32
1
0
33

Import
9.081
1.886
0
10.967
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Nre.
13
2
0
15

Import
977
81
0
1.057

Total
Nre.
118
3
25
146

Import
27.949
1.967
1.492
31.409

%/
nombre
81%
2%
17%
100%

%/
import
89%
6%
5%
100%
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CIMA 2017. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 31.409)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
27.949
89%

D'emergència
1.492
5%

B.

Urgent
1.967
6%

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Mallorca corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn: 11 contractes
de l'Administració general, 4 contractes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i 3 contractes de la
resta d'entitats dependents.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest informe.
Incidències més significatives
1. En l'expedient núm. 4, l'informe justificatiu del preu de licitació indica que el pressupost s'ha
fixat segons pressuposts d'altres licitacions recents i segons costs reals, però no aporta cap
tipus de desglossament o càlcul o referència concreta que ho justifiqui. Igualment, en
l'expedient núm. 6, malgrat consta un informe justificant el preu, no s'aporta la previsió dels
consums, per la qual cosa no es pot comprovar l'estimació del pressupost (art. 87 del
TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
2. En l'expedient núm. 6, l'adjudicatari no aplica, en la fase d'execució del contracte, el
descompte del 7,31 % sobre els preus de mercat que havia ofert en la licitació. Des de l'inici
del contracte el mes de novembre de 2016 i durant tot el 2017, les factures presentades han
estat conformades i abonades, malgrat no s'hagi aplicat el dit descompte. En l'expedient
consta un informe de valoració de les diferències en facturació abonades de més, per un
import total de 9 milers d'euros. No s'ha obtingut prova d'auditoria de si les factures de l'any
2018 continuen essent incorrectes, ni s'ha proporcionat a l'SCIB el suport documental de la
compensació o del retorn de les quanties facturades de més.47
3. En l'expedient núm. 1 de l'IMAS, de subministrament i gestió dels productes alimentaris, en
els criteris de valoració de les ofertes s'inclouen millores que no estan directament
vinculades a l'objecte del contracte, com són la valoració de l'oferta de cursos per a
47

Malgrat l’al·legació presentada, l’informe aportat en la fase d’al·legacions no conté la justificació que la facturació de 2018 és correcta, ni
tampoc el suport documental de la compensació o del retorn de les quanties facturades de més.
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persones en risc d'exclusió social i/o menors de 17 anys acollits per a preparació d'inserció
laboral (art. 150.1 del TRLCSP).
4. En l'expedient núm. 3 de l'IMAS, entre els criteris de valoració consten els criteris de
qualitat, part dels quals són de valoració automàtica i d'altres, subjectius, si bé tota la
informació consta en el mateix sobre. Per tant, no es compleix el manament que l'obertura
dels criteris subjectius sigui anterior a la dels criteris de valoració automàtica (art. 150 del
TRLCSP).
5. En l'expedient núm. 4 de l'IMAS no consta que s'hagi dut a terme un procés de negociació,
per la qual cosa s'incompleix l'element diferenciador que caracteritza aquest tipus de
procediment (art. 178 del TRLCSP).
6. En la resolució d'adjudicació de l'expedient núm. 2 de la Fundació Teatre Principal de
Palma, s'indica que s'adjudica el contracte a una empresa determinada perquè compleix els
requisits exigits en el PCAP i en el PPT i, a més, perquè la dita empresa fa l'entrega en un
termini inferior a l'altre licitador. Aquest darrer factor no consta en el PCAP com un dels
aspectes per negociar, ni tampoc consta en les ofertes que han presentat els dos licitadors
el termini d'entrega al qual es comprometen cada un. D'altra banda, l'adjudicatari ofereix un
preu superior al licitador que no ha resultat adjudicatari. Per tots els motius exposats,
juntament amb el fet que no consti en l'expedient un informe de negociació, no queda
garantit que s'hagin respectat els principis de transparència, igualtat i concurrència i que
s'hagi adjudicat el contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa (art. 1 del TRLCSP).
7. En la majoria d'expedients fiscalitzats, les factures no s'han pagat en el termini fixat en
l'article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar interessos de demora.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte pel que fa a les incidències més significatives descrites en els paràgrafs 1-7 de
l'apartat anterior, l'activitat contractual del Consell Insular de Mallorca revisada per la
Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els
aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre els que ha tramitat l'Administració general del Consell, l'IMAS i la resta
d'entitats dependents.

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2016 s'han formalitzat 73
contractes, per un import total de 27.050 milers d'euros, mentre que, durant el 2017, s'han
formalitzat 98 contractes, per un import total de 19.384 milers d'euros (128 contractes, per un
import de 22.602 milers d'euros, l'any 2015).
Del total de contractes comunicats, se n'han revisat 11 (6 contractes corresponents a l'exercici
2016 i 5 corresponents al 2017), el preu de formalització dels quals suma 27.882 milers
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d'euros. Aquesta selecció representa el 60,4 % de l'import total formalitzat durant els dos
exercicis fiscalitzats (67,9 % i 50,0 % de l'import total formalitzat en 2016 i 2017,
respectivament), exclosos els contractes privats, els encàrrecs de gestió, les modificacions i les
pròrrogues de contractes.
Atès que les dades que consten en la informació retuda a l'SCIB no sempre coincideixen amb
les que figuren en els expedients que s'han fiscalitzat, les diferències detectades s'exposen
amb notes al peu del quadre següent.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes revisats, així com les
incidències detectades, figuren en el quadre següent:
Núm. Any
1

2016

2

2016

3

2016

4

2016

5

2016

6

2016

7

2017

8

2017

9

2017

10

2017

48

CIMA 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS48 (EN MILERS EUROS)
Import
Import
Objecte del contracte
licitació IVA formalització % baixa
Tipus
Tramitació
exclòs
IVA exclòs
Servei d'execució d'operacions de
conservació a la xarxa viària de
19.295
12.688
34,2%
Serveis
Ordinària
Mallorca. Zones 1-8
Contracte d'obres del projecte
d'ampliació 1 del carril Autopista
Central, fase 1, prolongació del tercer
carril Ma-13, des del pk 5.500 al pk
3.273
2.216
32,3%
Obres
Ordinària
7.746 en sentit creixent, i des del pk
4.400 al pk 7.800 en sentit decreixent.Clau: 16-04.0-ML.- Exp. 10/2016
Contracte d'emergència de les obres
de reparació de pantalles dinàmiques i
retirada de pedres i material vegetal
(a) 34
(a) 34
0,0%
Obres D'emergència
entre el pk 108.000 i 109.000 (pk
108.400) de la carretera Ma-10. Exp.
2/2016-E
Contracte de serveis d'assistència
tècnica per a la redacció del projecte
de millora de la carretera Ma-1140
(Tram entre la Ma-11 i Ma-2010) i de
59
34
43,2%
Serveis
Ordinària
la Ma-2030 (Tram entre la Ma-11 i la
Ma-2040).- Clau: 16-06.0-ML. Exp.
2/2016
Servei de neteja dels edificis i
2.709
(b) 2.707
0,1%
Serveis
Ordinària
instal·lacions del CIMA
Subministrament de combustible
d'automoció per als vehicles i
(c) 613
(d) 532
(d) -%
Submin.
Ordinària
maquinària del CIMA
Execució d'operacions de vigilància i
ajuda a la vialitat, conservació,
12.383
7.545
39,1%
Serveis
Ordinària
programació, seguiment i control en la
xarxa vial d'alta capacitat
Contracte d'obres corresponents al
Projecte de contenció i estabilització
de talussos de la carretera Ma-10 a la
400
165
58,9%
Obres
Ordinària
zona del Gorg Blau, pk. 29 (sa
Calobra).- Clau: 15-02.0-ML.Expedient 5/2016
Manteniment, actualitzacions i tasques
d'explotació de l'aplicació informàtica
209
209
0,0%
Serveis
Ordinària
de gestió econòmica integral
Manteniment i conservació de la
jardineria interior i exterior dels edificis
1.021
(e) 301
70,5%
Serveis
Ordinària
del CIMA

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

Incidències

Obert criteri preu

3, 4, 5, 7 i
8

Obert criteri preu

3, 4, 5 i 8

Directe

8

Negociat sense
publicitat

3, 4, 5 i 8

Obert criteris
múltiples

5, 6 i 8

Obert criteris
múltiples

4, 5 i 8

Obert criteri preu

3, 4, 5 i 8

Obert criteri preu

3, 4, 5 i 8

Negociat sense
publicitat

3, 4, 5, 6,
7i8

Obert criteri preu

5, 6 i 8
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CIMA 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS48 (EN MILERS EUROS)
Import
Import
Núm. Any
Objecte del contracte
licitació IVA formalització % baixa
Tipus
Tramitació
Procediment
exclòs
IVA exclòs
Subministrament de llibres,
enregistraments sonors i audiovisuals,
i publicacions periòdiques a diferents
Obert criteris
11 2017
731
(f) 731 (f) 0,0% Submin.
Ordinària
unitats del Servei de Cultura i a la
múltiples
Xarxa de Biblioteques Municipals de
Mallorca
(a) En el quadre d'informació retuda consta, en ambdues columnes, per un import de 41.532,92 euros (preu amb IVA).
(b) En el quadre d'informació retuda consta per l'import del pressupost.
(c) En el quadre d'informació retuda consta per l'import d'adjudicació.
(d) S'adjudiquen tres del sis lots, amb un descompte del 7,31 % del preu de venda al públic, mentre que els altres lots queden deserts.
(e) En el quadre d'informació retuda apareix per un import d'1.013.046,41 euros.
(f) Les ofertes adjudicades inclouen un descompte del 15 %, el 22,5 % i el 5,10 % del preu de venda al públic, per als lots 1, 2 i 3, respectivament.

Incidències

8

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

CIMA 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Pel que fa als contractes núm. 1, 2, 5, 6, 7 i 10 que es liciten amb diversos lots, els aspectes
relatius a la formalització i l'execució del contracte només s'han analitzat per a un dels lots,
d'acord amb el criteri següent: en l'expedient núm. 1, el lot s'ha seleccionat de manera
aleatòria, atès que tots tenen el mateix pressupost de licitació; i en la resta d'expedients, s'ha
seleccionat el lot de més import. El resultat de la selecció ha estat el següent:


expedient núm. 1: el lot 1;



expedient núm. 2: el lot 2;



expedient núm. 5: el lot 2;



expedient núm. 6: el lot 5;



expedient núm. 7: el lot 1, i



expedient núm. 10: el lot 4.

Quant a l'expedient núm. 11, malgrat està dividit en tres lots, s'han revisat tots, atès que
presenten aspectes diferencials en la seva execució.
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe
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referent a la conveniència d'efectuar els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària, tret de l'expedient núm.
4, que s'ha tramitat per emergència.
Quant al procediment d'adjudicació, cal destacar que bona part dels expedients examinats
(núm. 1, 2, 7, 8 i 10) es tramita per procediment obert amb criteri preu (subhasta). Els
expedients núm. 5, 6 i 11 s'han tramitat per procediment obert amb criteris múltiples; els
expedients núm. 4 i 9, per procediment negociat sense publicitat (el núm. 9, per motius
d'exclusivitat); i, finalment, l'expedient núm. 3 s'adjudica de manera directa, atès que es tramita
per emergència.
La justificació de la tramitació per emergència de l'expedient núm. 3 es fonamenta en l'estat
d'un determinat tram de la carretera Ma-10. Amb motiu d'un despreniment de roques, s'han de
prendre mesures urgents per reparar pantalles dinàmiques i retirar de pedres i material vegetal
per garantir la seguretat viària.
En tots els expedients consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació, excepte per a l'expedient núm. 3,
tramitat per emergència, en el qual consta un decret d'ordenació d'execució directa.
En els expedients núm. 1, 2, 4, 7 i 8 no s'indica la codificació corresponent a la nomenclatura
de la Classificació Nacional de Productes per activitats (art. 67 del RGLCSP).
En l'apartat B.1 dels PCAP de l'expedient núm. 9, la distribució del pressupost per anualitats de
la part fixa i la part variable del servei és incorrecta, atès que el total dels imports suma una
despesa de 318.777,12 euros (amb IVA), import que supera el pressupost màxim del contracte,
que és de 253.437,11 euros (amb IVA).
L'expedient núm. 9 s'ha tramitat mitjançant un procediment negociat per exclusivitat. L'objecte
del contracte és el manteniment i les actualitzacions, així com el suport necessari, per a un ús
correcte i normal de l'aplicació de gestió econòmica, que està formada per un conjunt de
mòduls (comptabilitat SICALWIN, pressupost GPMET, facturació Aytosfactur@ FACE i
Firmadoc BPM). En l'expedient consta un document del proveïdor que certifica que aquesta
empresa és l'única habilitada per prestar el servei de manteniment de SICALWIN, facturació
Aytosfactur@ FACE i Firmadoc BPM, sense que es faci cap referència a l'exclusivitat del mòdul
pressupost GPMET. Per tant, no queda acreditada l'exclusivitat per a aquesta part del servei
(art. 170.d del TRLCSP).49
En l'expedient núm. 8, la certificació relacionada de la documentació rebuda per la licitació no
consta signada i és d'un dia després de la primera mesa de contractació (art. 80.5 del
RGLCAP).
En l'expedient núm. 8 no es compleix el termini per adjudicar que disposa l'art. 161 del
TRLCSP, atès que passen més de dos mesos entre l'obertura de les proposicions i
l'adjudicació.

49

En la fase d’al·legacions, el Consell aporta un informe del cap de servei d’informàtica i telecomunicacions en el qual s'indica que la part de la
prestació l’exclusivitat de la qual el proveïdor no certifica forma part de la que sí té exclusivitat. Malgrat això, no consta cap aclariment de
l’entitat licitadora.
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4. Preu dels contractes
Tots els expedients, excepte el núm. 3 que s'ha tramitat per emergència, disposen de l'informe
per justificar que el preu del contracte és adequat al de mercat.
En l'expedient núm. 4, l'informe justificatiu del preu de licitació indica que el pressupost s'ha
fixat segons pressuposts d'altres licitacions recents i segons costs reals, però no aporta cap
tipus de desglossament o càlcul o referència concreta que ho justifiqui. Igualment, en
l'expedient núm. 6, malgrat consta un informe justificant el preu, no s'aporta la previsió dels
consums, per la qual cosa no es pot comprovar l'estimació del pressupost (art. 87 del TRLCSP i
art. 73.2 del RGLCAP).
En els expedients núm. 1, 2 i 8, els informes sobre l'adequació al preu de mercat indiquen que
aquest s'ha fixat sobre la base del quadre de preus de la Direcció Insular de Carreteres. No
obstant això, i vist el resultat de les licitacions, cal qüestionar el mètode per fixar-ne la quantia,
atès que les ofertes guanyadores presenten baixes entre un 32 % i un 59 % respecte del preu
inicial de licitació. En l'expedient núm. 7, també s'indica que els preus s'han fixat sobre la base
del quadre de preus de la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat, i les ofertes
guanyadores presenten una baixa mitjana d'un 39 % (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del
RGLCAP).
En l'expedient núm. 1 es licita la conservació de la xarxa viària de vuit zones de Mallorca, que
s'ha dividit en lots: un per a cada zona. Tot i que tenen carreteres i entramats diferents, crida
l'atenció que el pressupost de cada zona sigui el mateix (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del
RGLCAP).
En l'expedient núm. 6, el valor estimat que figura en el PCAP és incorrecte, atès que s'han
inclòs les possibles modificacions en el període de pròrroga, per un import de 61 milers d'euros
(art. 88 TRLCSP).
En l'expedient núm. 9, el valor estimat que consta en el PCAP, per un import de 216 milers
d'euros, no s'acomoda al que estableix l'article 88 del TRLCSP, atès que no s'han tingut en
compte les possibles pròrrogues i modificacions que es preveuen en els plecs, i que suposarien
un valor estimat de 316 milers d'euros.
5. Publicitat dels contractes
Els plecs dels expedients núm. 4 i 9 no s'han exposat públicament, tal com requereix l'article
188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Malgrat que es tramiten mitjançant procediment negociat sense publicitat, aquest article de la
Llei 20/2006 no eximeix, en el procediment de licitació i per a aquest tipus de contracte, de la
seva exposició pública a efectes de presentació de possibles reclamacions respecte dels plecs.
Malgrat que en l'expedient núm. 5 consta una diligència en la qual s'indica que no hi ha hagut
al·legacions als plecs, en l'anunci de licitació del contracte no es diu expressament que
s'exposen els plecs a efectes de presentació de reclamacions.50
En els expedients núm. 1, 2 i 8 no consta cap certificat o diligència que acrediti si s'han
presentat al·legacions en el tràmit d'exposició pública dels plecs, ni del tractament que, si
escau, se'ls hi ha pogut donar (art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears).

50

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En els expedients núm. 2 i 8, els anuncis de licitació publicats en el BOIB i en el BOE no
contenen tota la informació que requereix la normativa vigent (art. 77 del RGLCSP i Annex II
del RD 817/2009, de 8 de maig).
En els expedients núm. 1, 2, 5, 6, 7 i 8, tant els PCAP com els anuncis de licitació limiten la
presentació d'ofertes a les 14 hores del dia de venciment del termini, en lloc de a les 24 hores,
que és el termini en dies naturals que estableix el TRLCSP (disposició addicional dotzena del
TRLCSP).
En els expedients núm. 5, 9 i 10, no s'ha publicat la formalització del contracte en el DOUE, en
el BOE i/o en el BOIB, quan correspon. L'expedient núm. 6 s'ha publicat en el BOE, però no en
el DOUE (art. 154 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 7 (lot 1), les dates dels anuncis de la formalització del contracte en
el BOIB, en el BOE i en el DOUE excedeixen els 48 dies des de l'acord de la formalització del
contracte (art. 154 del TRLCSP).
En els expedients núm. 5, 6, 7, 8 i 11 no consta la remissió de la informació relativa als
contractes al Registre Públic de Contractes del Sector Públic, tal com s'estableix en els articles
29 i 30 del TRLCSP.51 En l'expedient núm. 9, la remissió s'efectua arran de la fiscalització de
l'SCIB i, per tant, fora de termini. Finalment, en l'expedient núm. 1 la comunicació al Registre
Públic de Contractes del Sector Públic es fa amb retard (art. 30 i 333 del TRLCSP).
En els expedients núm. 2, 5, 6, 10 no consta que els adjudicataris hagin abonat les despeses
de publicitat (art. 67.2 i 75 del RGLCSP).52
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes quan són
preceptives.
En tots els expedients, excepte en el núm. 3, que s'ha tramitat per emergència, s'han
comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i tècnica o professional, i s'ha
verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
Els expedients tramitats per procediment obert disposen de les actes preceptives de la Mesa
de Contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per
admetre'ls i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de
Contractació fa la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En tots els expedients, excepte en el núm. 3, consta la resolució d'adjudicació dels contractes
que ha dictat l'òrgan competent.
En l'expedient núm. 5 de serveis de neteja dels edificis del Consell de Mallorca, la fórmula de
valoració del criteri preu per als lots 1-4 que consta en els plecs es basa en l'obtenció d'una
mitjana ponderada entre els diferents preus i tipologies d'hora del servei de neteja. La fórmula
indicada en els plecs està mal plantejada, atès que no inclou els parèntesis entre el total dels
components del numerador i del denominador. És la següent:
Mitjana ponderada = P1 * h neteja ordinària + P2 * h especialista + P3 * h encarregat /
h neteja ordinària + h especialista + h encarregat

51

Respecte de l'expedient núm. 7, la documentació aportada en la fase d'al·legacions no es correspon amb l'expedient fiscalitzat.

52

La documentació corresponent a l'expedient núm. 2 s'ha aportat en la fase d'al·legacions.
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On P1, P2 i P3 són els preus de les hores de neteja ordinària, d'especialista i
d'encarregat, respectivament
i h són les hores estimades de servei de neteja que s'indiquen en el PCAP. Les hores
d'encarregat només es donen en el lot 2 i, per tant, només apareixen en la fórmula del
lot 2.
La fórmula correcta seria la següent:
(P1 * h neteja ordinària + P2 * h especialista+ P3 * h encarregat) / (h neteja ordinària +
h especialista + h encarregat)
En la valoració que ha efectuat la Mesa de Contractació, la fórmula del PCAP s'ha aplicat de
manera literal: només s'ha dividit la valoració de les hores de l'últim component del numerador
pel nombre d'hores ordinàries, i s'ha fet una suma de la resta de components de la fórmula,
amb la qual cosa es desvirtua el sentit de la mitjana ponderada.53
En els expedients núm. 5, 9 i 10, en els requisits de selecció relatius a la solvència econòmica i
financera i tècnica de l'empresari, no es concreta que el volum de negocis o la relació dels
principals serveis realitzats per certificar sigui de l'àmbit al quals es refereix el contracte (art. 67
RLGCSP).
7. Formalització del contracte
En tots els expedients, excepte en el núm. 3 i en el núm. 9, s'ha formalitzat la constitució de la
garantia definitiva establerta en el PCAP, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. En
l'expedient núm. 9, la garantia només s'ha constituït per la part fixa del contracte, per una
diferència de 900 euros menys de garantia. Així mateix, consta la documentació preceptiva per
formalitzar els contractes, excepte per al núm. 3, que s'ha tramitat per emergència.
En l'expedient núm. 1, en la formalització del contracte no s'ha respectat el termini mínim
establert en l'article 156 del TRLCSP des de la notificació de l'adjudicació, per a contractes
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació.54
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista.
En l'expedient núm. 2 s'ha produït un retard no justificat en la finalització i la recepció de les
obres. Amb l'aprovació d'una pròrroga, les obres haurien d'haver finalitzat el 22 de juliol de
2017. L'acta de recepció, única i definitiva, s'ha signat el 8 de novembre de 2017. En la fase
d’al·legacions, s’ha aportat, sense signar, la caràtula de l’acta de medició general datada el
maig de 2018 (art. 235 del TRLCSP).55
Malgrat que el contracte de l'expedient núm. 4 s'ha formalitzat amb data 23 de desembre de
2016, el servei no s'ha executat, per impossibilitat tècnica no imputable al contractista.
Mitjançant la resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de 9 d'abril de
2018, es resol el contracte, i s'autoritza i disposa una despesa del 3 % de l'import d'adjudicació
sense IVA (1.005,00 euros), en concepte d'indemnització a favor del contractista. En el moment

53

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

54

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

55

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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de la fiscalització, no consta liquidada ni comptabilitzada l'obligació a favor del contractista en
concepte d'indemnització.56
En l'expedient núm. 6, l'adjudicatari no aplica, en la fase d'execució del contracte, el descompte
del 7,31 % sobre els preus de mercat que havia ofert en la licitació. Des de l'inici del contracte
el mes de novembre de 2016 i durant tot el 2017, les factures presentades han estat
conformades i abonades, malgrat que no s'hagi aplicat el dit descompte. En l'expedient consta
un informe de valoració de les diferències en facturació abonades de més, per un import total
de 9 milers d'euros. No s'ha obtingut prova d'auditoria de si les factures de l'any 2018 continuen
essent incorrectes, ni s'ha proporcionat a l'SCIB el suport documental de la compensació o del
retorn de les quanties facturades de més.57
En l'expedient núm. 8 s'han detectat els retards següents en aspectes específics dels
contractes d'obres:


La resolució de l'aprovació del certificat final és de 21 de març de 2018 i l'acta de
recepció de l'obra se signa el 25 d'octubre de 2017. Per tant, s'ha superat el termini de
tres mesos que fixa l'article 235 del TRLCSP.



L'acta de recepció de l'obra supera el termini d'un mes des de la data del darrer
certificat (31 de juliol de 2017) i la data de finalització del contracte (18 d'agost de 2019)
(art. 107 del RGLCSP i art 235 del TRLCSP).

En els expedients següents, el termini de pagament de les factures o certificats d'obra supera el
límit màxim de 30 dies des de l'aprovació dels certificats d'obra o de la data de conformitat de la
factura, establert en l'article 216.4 TRLCSP. No consta l'abonament dels interessos de demora
i, si escau, de la indemnització pels costs de cobrament corresponents, que són obligatoris
d'acord amb la normativa aplicable:


respecte de totes les factures revisades dels expedients núm. 1, 2, 3, 5, 8, 10 i 11;



respecte de 10 de les 14 factures revisades de l'expedient núm. 7, i



respecte de tres de les quatre factures de l'expedient núm. 9.

En la factura revisada de l'expedient núm. 3 i en la majoria de les factures revisades de
l'expedient núm. 6, no consta la data de la conformitat, de manera que no es pot dur un control
sobre el pagament en termini, d'acord amb la normativa vigent (art. 216 del TRLCSP). En
qualsevol cas, la factura de l'expedient núm. 3, de 30 de novembre de 2016, es paga el 3
d'agost de 2018; i del total de 116 factures revisades del lot 5 de l'expedient núm. 6,
corresponents als subministraments de 2016 i 2017, només 38 factures duen la data de
conformitat del servei promotor, 17 de les quals han estat pagades fora de termini.

D.2. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, els contractes que ha formalitzat l'IMAS durant el
2016 ascendeixen a un total de 25, per un import conjunt de 32.286 milers d'euros, mentre que,
durant el 2017, s'han formalitzat 33 contractes, per un import total de 10.968 milers d'euros (37
contractes, per un import de 7.497 milers d'euros, en 2015).

56

En la fase d'al·legacions, s'ha aportat suport documental de la comptabilització i la tramitació del pagament, que s'efectua el mes de febrer de
2019.
57

Malgrat l’al·legació presentada, l’informe aportat en la fase d’al·legacions no conté la justificació que la facturació de 2018 és correcta, ni
tampoc el suport documental de la compensació o del retorn de les quanties facturades de més.
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S'ha de fer constar que, en la relació dels contractes formalitzats de 2016, s'ha detectat que el
contracte SER1/16, per un import de 872 milers d'euros, figura duplicat, per la qual cosa l'import
total formalitzat durant l'exercici és, en realitat, de 31.414 milers d'euros.
S'han revisat 4 expedients de contractació (2 contractes de l'exercici 2016 i 2 del 2017), el preu
de formalització dels quals suma 26.435 milers d'euros. Aquesta selecció representa el 62,4 %
de l'import total formalitzat durant el dos exercicis fiscalitzats (69,2 % i 43,1 % de l'import total
formalitzat en 2016 i 2017, respectivament), exclosos els contractes privats, els encàrrecs de
gestió, les modificacions i les pròrrogues de contractes.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
IMAS 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS58 (EN MILERS D'EUROS)
Import
Import
%
Núm. Any
Objecte del contracte
licitació IVA formalització
Tipus
Tramitació
baixa
exclòs
IVA exclòs
Subministrament i gestió de productes
alimentaris a la Residència Llar
1
2016
1.629
(a)1.356 16,8% Submin.
Ordinària
d'Ancians, Residència Huialfàs i centres
de menors
Servei d'acollida residencial de menors
2
2016 en situació de desprotecció dependents
20.258
20.258 0,0% Serveis
Ordinària
de l'IMAS
Cuina i bar-cafeteria de la residència de
3
2017
3.217
2.798 13,0% Serveis
Ordinària
pensionistes La Bonanova
Seguretat i vigilància dels centres de
4
2017
1.889
1.887 0,1% Serveis
Urgent
l'IMAS amb inclusió de clàusules socials
(a) En el quadre d'informació retuda consta per un import de1.491.517 euros amb IVA

Procediment

Incidències

Obert criteris
múltiples

3, 5, 6 i
8

Obert criteris
múltiples

3, 5, 6 i
8

Obert criteris
múltiples
Negociat sense
public.

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

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

IMAS 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

Cal assenyalar que, en el cas de l'expedient núm. 2, dividit en 16 lots, els aspectes relatius a la
formalització i l'execució del contracte només s'han analitzat per al lot núm. 1, que és el de més
pressupost individual de licitació.
Tenint en compte aquesta consideració, el resultat de la fiscalització dels contractes revisats
mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases del procediment de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.

58

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe
referent a la conveniència d'efectuar els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Els expedients núm. 1, 2 i 3 han estat objecte de tramitació ordinària i per procediment obert
amb criteris múltiples, mentre que l'expedient núm. 4 s'ha tramitat de manera urgent, per
procediment negociat sense publicitat, perquè prové d'un concurs obert que va quedar desert
(art. 170 c del TRLCSP).
En l'expedient núm. 4 no consta que s'hagi dut a terme un procés de negociació, per la qual
cosa s'incompleix l'element diferenciador que caracteritza aquest tipus de procediment (art. 178
del TRLCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 4 consten com a criteris de negociació el preu i el projecte
tècnic, sense indicar la ponderació que correspon a cadascun ni la forma de valoració final
després de la negociació. D'altra banda, en el PPT s'indica que l'únic criteri d'adjudicació és el
del preu/hora més baix proposat pels licitadors. Per tant, hi ha una incongruència entre els
PCAP i els PPT, que no haurien de contenir aquest tipus d'informació.
L'expedient núm. 4 té per objecte el servei de seguretat i vigilància dels centres de l'IMAS. No
consta justificada en l'expedient la conveniència de no dividir en lots el servei per centres o
instal·lacions (art. 2 i 46.1 de la Directiva 2014/24/UE).
En l'expedient núm. 1 no consta la justificació dels criteris que s'han tingut en compte per
adjudicar el contracte (art.109.4 del TRLCSP).59
En l'expedient núm. 1, el model de l'oferta econòmica que figura en el PCAP no té
concordança amb la resta de l'expedient, atès que en el model d'oferta es redueixen els dies de
subministrament d'aliments a les llars (i, per tant, el pressupost de licitació) respecte dels que
figuren en els plecs, sense cap tipus de justificació.
En els expedients núm. 1, 2, 3 i 4, els PPT inclouen clàusules pròpies dels PCAP (art. 68.3 del
RGLCSP). A més, en el PPT de l'expedient núm. 1, en alguns casos, es fa referència a
marques comercials concretes (art. 117.8 del TRLCSP). En el cas de l'expedient núm. 2, la
disparitat en la ubicació dels requeriments que s'inclouen en el PPT sobre la solvència dels
licitadors, i que haurien de figurar en el PCAP, ha suposat que cap empresa hagi presentat
d'inici la documentació de forma correcta, fins al punt d'haver de fer una nota aclaridora de la
relació de la documentació que es requereix.
En els expedients núm. 1 i 3, la resolució d'adjudicació no conté tota la informació necessària
que permeti al licitador exclòs o descartat interposar un recurs suficientment fonamentat contra
la decisió d'adjudicació (art. 151.4 del TRLCSP).
Malgrat que la tramitació de l'expedient núm. 4 és d'urgència, no sempre es redueixen els
terminis de tramitació que determina l'article 112.2 del TRLCSP.

59

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
En l'expedient núm. 3, de servei de cuina i bar cafeteria de la residència de pensionistes de La
Bonanova, consta un informe de valoració del preu i pressupost de licitació. Malgrat això,
només conté l'estimació del pressupost del servei de menjador i no s'ha realitzat un estudi
econòmic del negoci d'explotació del bar-cafeteria i l'impacte que té sobre la rendibilitat del
contracte. Per tant, ni el pressupost de licitació ni el valor estimat han estat ben valorats d'acord
amb la legislació vigent (art. 87 i 88 del TRLCSP). Quant a la part de l'explotació del servei de
cafeteria, caldria plantejar-se amb un estudi econòmic si l'adjudicatari hauria de remunerar amb
un cànon l'Administració, tenint en compte que la remuneració del contractista són els
rendiments que pugui obtenir de l'explotació de la cafeteria. Per aquests motius, el pressupost
de licitació i el valor estimat del contracte no són de mercat i no recullen totes les
característiques de les prestacions incloses en l'objecte del contracte.
5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 3 no consta cap certificat o diligència que acrediti si hi ha hagut
al·legacions en el tràmit d'exposició pública dels plecs, ni del tractament que, si escau, se'ls ha
pogut donar (art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears).
En els expedients núm. 1, 2 i 3 tant els PCAP com els anuncis de licitació limiten la presentació
d'ofertes a les 14 hores del dia de venciment del termini, en lloc de les 24 hores, que és el
termini en dies naturals que estableix el TRLCSP (disposició addicional dotzena del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 3, els anuncis de licitació publicats en el BOIB i BOE no contenen
totes les dades establertes per la normativa vigent (art. 77 del RGLCSP i Annex II del RD
817/2009, de 8 de maig).
En els expedients núm. 1 i 4 no consta la publicació de la formalització en el BOE. Tampoc
consta la publicació en el DOUE pel que fa a l'expedient núm. 4 (art. 154 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 1, 3 i 4 es realitza la comunicació de la formalització del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic amb retard (art. 333.3 del TRLCSP).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes quan eren
preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En el PCAP dels expedients núm. 1, 2, 3 i 4 per acreditar la solvència tècnica o professional
dels contractistes, s'exigeix la relació dels principals subministraments o serveis, però sense
especificar, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que s'han d'assolir per ser
considerats solvents (art. 77 del TRLCSP).
En el PCAP dels expedients núm. 1, 2, 3 i 4, per acreditar la solvència econòmica i financera,
s'exigeix la declaració sobre el volum anual global de negocis en l'àmbit d'activitats
corresponent a l'objecte del contracte, per un import igual o superior a l'anunci de licitació, escrit
d'invitació, o en el cas de l'expedient núm. 2 igual o superior a cadascun dels lot o lots al qual
es presentin, sense delimitar l'àmbit temporal i, d'altra banda, en l'anunci dels expedients núm.
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1 i 3, i en l'escrit d'invitació de l'expedient núm. 4 no s'especifica aquest llindar (art. 75 del
TRLCSP).
En l'expedient núm. 1, de subministrament i gestió dels productes alimentaris, en els criteris de
valoració de les ofertes s'inclouen millores que no estan directament vinculades a l'objecte del
contracte, com són la valoració de l'oferta de cursos per a persones en risc d'exclusió social i/o
menors de 17 anys acollits per a preparació d'inserció laboral (art. 150.1 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 2, la fórmula de valoració del preu possibilita que una oferta amb
zero rebaixes pugui obtenir puntuació, sempre que la diferència entre la rebaixa més bona i la
que es valora no superi un determinat percentatge de variació (per exemple, en l'expedient
núm. 1, una rebaixa d'un 20 % i una rebaixa d'un 0 % es valorarien amb 60 i 36 punts,
respectivament, i la màxima puntuació seria per al criteri de proposta econòmica de 60 punts).
D'aquesta manera, queda desvirtuada la preponderància que s'ha volgut donar al criteri del
preu respecte de la resta de criteris, i dona punts per mantenir-se en el pressupost de licitació.
En l'expedient núm. 3, entre els criteris de valoració consten els criteris de qualitat, part dels
quals són de valoració automàtica i d'altres, subjectius, si bé tota la informació consta en el
mateix sobre. Per tant, no es compleix el manament que l'obertura dels criteris subjectius sigui
anterior a la dels criteris de valoració automàtica (art. 150 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, en els informes tècnics de valoració de 15 i 21 de novembre de 2016 es
valoren alguns aspectes d'acord amb criteris de qualitat no especificats prèviament en el PCAP.
A més, no sempre s'explica la puntuació atorgada a cada oferta i, en alguns casos, es
distribueix la puntuació d'una manera que no s'especifica en els PCAP.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta la
documentació preceptiva per formalitzar els contractes.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació, excepte en dues factures de 2017 del lot 1 de l'expedient
núm. 2, que no consten conformades.
Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en
l'article 216.4 TRLCSP, s'ha posat de manifest que, en els expedients i les factures següents,
els pagaments s'han produït superant els 30 dies des de la data de conformitat de la factura o
de la data del registre d'entrada de la factura:


en l'expedient núm. 1, en 20 de les 25 factures revisades i seleccionades a l'atzar;



en el lot 1 de l'expedient núm. 2, en totes les factures del mes de novembre de 2016, i
d'agost i de novembre de 2017;



en l'expedient núm. 3, en totes les factures de 2017, i



en l'expedient núm. 4, en un total de 16 factures sobre les 19 factures revisades i
seleccionades a l'atzar.

En l'expedient núm. 1 consta la resolució, de 15 de maig de 2018, d'aprovació de convalidació
de la pròrroga, amb posterioritat a la finalització del període inicial, que és el 16 d'abril de 2018.
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D.3. ALTRES ENTITATS DEPENDENTS
D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2016 s'han formalitzat 2
contractes d'altres entitats dependents del Consell Insular, per un import total de 109 milers
d'euros, mentre que, durant l'exercici 2017, s'han formalitzat 15 contractes, per un import total
de 1.057 milers d'euros (1 contracte, per un import de 37 milers d'euros en 2015).
A més de la revisió de l'activitat contractual de l'Administració general del CIMA i de l'IMAS,
s'ha revisat un contracte de cadascuna de les entitats següents:


Consorci Serra de Tramuntana (CST)



Fundació Teatre Principal de Palma (FTP)



Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEH)

Els contractes revisats i les incidències que presenten figuren en el quadre següent:
ALTRES ENTITATS DEPENDENTS 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS60 (EN MILERS D'EUROS)
Import licitació
Preu form.
núm. any
Objecte del contracte
% baixa
Tipus
Tram.
Proced.
Incidències
IVA exclòs
IVA exclòs
Servei per al
desenvolupament del
programa d'Esport
Saludable a la Serra de
Obert criteri
1
CST
2017
Tramuntana
71
57 19,99% Serveis Ordinària
preu
Subministrament
d'equip de projecció
Negociat
audiovisual per al
sense
2
FTP
2017
Teatre Principal Palma
(a) 54
52 3,63% Submin. Ordinària
publicitat
Servei d'ambulàncies
per a les Jornades de
carreres de cavalls per
realitzar en els
hipòdroms de Son
Pardo i municipal de
(b)
Obert criteris
3
IEH
2017
Manacor
142
142 26,87% Serveis Ordinària
múltiples
(a) En el quadre d'informació retuda consta per l'import d'adjudicació
(b) La baixa és d'un 26,87 %. El preu per hora adjudicat és de 100,00 € quan estava pressupostat un preu per hora de 136,75 €.

núm.

5, 6, 8

3, 4, 5, 6, 7

3, 5, 6, 8

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:
ALTRES ENTITATS DEPENDENTS 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
3
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
4
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

Codi
1
2

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
A efectes de l'aplicació del TRLCSP, el CST i l'IEH es consideren administracions públiques,
mentre que són la FTP és un poder adjudicador.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
60

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe
referent a la conveniència d'efectuar els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients han estat objecte de tramitació ordinària: el núm. 1, per procediment amb
criteri del preu; el núm. 3, per procediment obert amb múltiples criteris, i el núm. 2, per
procediment negociat sense publicitat.
En l'expedient núm. 2, els aspectes per negociar no estan prou definits, sobretot els relatius al
servei tècnic i a la qualitat dels elements per subministrar. D'altra banda, no consten els criteris
de valoració ni la ponderació de les ofertes finals, que justifiquin l'elecció de l'oferta més
avantatjosa sobre la resta de les presentades (art. 1 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consta que s'hagi convidat almenys tres empresaris capacitats per
dur a terme el subministrament. D'altra banda, no consta documentat que s'hagi dut a terme un
procés de negociació amb els dos proveïdors dels quals consten ofertes en l'expedient, per la
qual cosa s'incompleix l'element diferenciador que caracteritza aquest tipus de procediment
(art. 26 de les Instruccions internes de contractació i punts 15.6 i següents dels PCAP ).
En l'expedient núm. 3, el criteri preu té un pes del 90 % sobre el total de la valoració, sense
que en el PCAP constin els criteris de presumpció de temeritat. Malgrat això, en l'acta núm. 2
de la Mesa de Contractació es fa referència a la revisió de la presumpta temeritat de les
ofertes.
L'objecte de l'expedient núm. 3 és el servei d'ambulàncies per a les jornades de carreres de
cavalls que es realitzin a l'Hipòdrom de Son Pardo i al Municipal de Manacor. En l'expedient no
es justifica la conveniència de no realitzar una divisió en lots (art. 2 i 46.1 de la Directiva
2014/24/UE).
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
En l'expedient núm. 2, el càlcul del valor estimat del contracte és incorrecte, atès que inclou
l'IVA. Tot i així, aquesta diferència no suposa canvis en l'aplicació de la normativa vigent en
matèria de contractació (art. 88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 3, els anuncis de licitació limiten la presentació d'ofertes a les 14 hores del
dia de venciment del termini en lloc de les 24 hores, que és el termini en dies naturals que
estableix el TRLCSP (disposició addicional dotzena del TRLCSP).
En cap expedient no consta la comunicació de la formalització del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic (art. 333.3 del TRLCSP).61

61

Pel que fa a l’expedient núm. 1, en la fase d’al·legacions s’aporta la comunicació realitzada amb posterioritat al període de fiscalització.
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6. Selecció dels contractistes
Quant a la solvència tècnica i professional, el PCAP de l'expedient núm. 1 no concreta el tipus
de serveis per certificar als quals es refereix el llindar mínim.62
En l'apartat F0 del PCAP de l'expedient núm. 2 es fa constar que l'acreditació de la solvència
no és obligatòria, atès que es tracta d'un contracte de subministrament. Malgrat això, en els
apartats F1 i F2 dels plecs s'indiquen els mitjans per a la seva acreditació. No consta que
s'hagin verificat la capacitat i la solvència de l'empresari adjudicatari.
En l'expedient núm. 2 no consta la verificació que l'adjudicatari no concorre en prohibicions per
contractar (art. 60.1 i 73 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consta la resolució de l'adjudicació firmada per l'òrgan de
contractació, ni la seva remissió al licitador que no ha resultat adjudicatari (art. 45 de les
Instruccions internes de contractació).
En la resolució d'adjudicació de l'expedient núm. 2 s'indica que s'adjudica el contracte a una
empresa determinada perquè compleix els requisits exigits en el PCAP i en el PPT, i, a més,
perquè la dita empresa fa l'entrega en un termini inferior a l'altre licitador. Aquest darrer factor
no consta en el PCAP com un dels aspectes per negociar, ni tampoc consta en les ofertes que
han presentat els dos licitadors el termini d'entrega a què es compromet cada un. D'altra
banda, l'adjudicatari ofereix un preu superior al licitador que no ha resultat adjudicatari. Per tots
els motius exposats, juntament amb el fet que no consti en l'expedient un informe de
negociació, no queda garantit que s'hagin respectat els principis de transparència, igualtat i
concurrència, i que s'hagi adjudicat el contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa (art.
1 del TRLCSP).
La resolució d'adjudicació de l'expedient núm. 3 no conté tota la informació necessària que
permeti al licitador exclòs interposar un recurs suficientment fonamentat (art. 151.4 del
TRLCSP).
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes, excepte en l'expedient núm. 2, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
Així mateix, consta la documentació preceptiva per formalitzar els contractes.
El expedient núm. 2 no consta la formalització del contracte en document signat (arts. 5, 7 i 49
de les Instruccions internes de contractació de la FTP, punt 20 del PCAP i art. 26 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en
l'article 216.4 TRLCSP, s'ha posat de manifest que, en els expedients i factures següents, els
pagaments s'han produït superant els 30 dies des de la data de conformitat de la factura o de la
data del registre d'entrada de la factura:

62



en l'expedient núm. 1, per a 11 de les 13 factures revisades, i



en l'expedient núm. 3, per a 20 de les 24 factures revisades.

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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E.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Prestar especial atenció a la documentació i al suport del càlcul dels pressuposts de
licitació i dels valors estimats dels contractes.
Tramitar els contractes mitjançant el procediment negociat només en els casos que
preveu la normativa vigent, i sempre que la negociació aporti un valor afegit a la
prestació de l'objecte del contracte superior al que resultaria de la tramitació mitjançant
procediments ordinaris.
Realitzar un estudi previ i justificar els criteris d'adjudicació, de manera que de la seva
aplicació resultin valoracions raonables i l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats i publicar-los en els diaris oficials quan pertoqui.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en la normativa vigent.

3. CONSELL INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTES GENERALS

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2016, el Consell Insular de
Menorca ha formalitzat 11 contractes, per un import total de 1.796 milers d'euros, mentre que,
durant 2017, n'ha formalitzat 31, per un import total de 12.978 milers d'euros (36 contractes
amb un import de 78.950 milers d'euros, l'exercici 2015).
La diferència significativa entre l'import adjudicat el 2015 i el dels dos exercicis fiscalitzats
s'explica bàsicament per la formalització d'un contracte de gestió de serveis públics del
Consorci de Residus i Energia de Menorca l'any 2015, per un import de 72.323 milers d'euros,
pel tractament i l'eliminació de residus en l'àrea de gestió de residus de Milà.
Per a realitzar l'anàlisi de l'activitat contractual del Consell Insular de Menorca, s'han distingit
les dues àrees següents: l'Administració general del Consell i el Consorci de Residus i Energia
de Menorca, que té la consideració d'administració pública a efectes del TRLCSP.
El Consell ha informat l'SCIB que els organismes autònoms Consell Econòmic i Social de
Menorca i Institut Menorquí d'Estudis, així com el Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de
Maó i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca, no han formalitzat contractes durant els exercicis 2016 i 2017. De la resta d'entitats
dependents, el Consell no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat contractual o, si
escau, el certificat negatiu de la seva inexistència.
A continuació, es presenten les dades més significatives de cada un dels exercicis fiscalitzats:


Exercici 2016:

La classificació dels contractes formalitzats en 2016, en funció del seu objecte, per a cada una
de les àrees indicades, és la següent:
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CIME 2016. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Admin. gral.
CRU
Tipus
Nombre Import Nombre Import Nombre
Obres
2
456
0
0
2
Serveis
7
860
0
0
7
Subministrament
1
48
0
0
1
Administratius especials
0
0
1
432
1
Concessió d'obres públiques
0
0
0
0
0
Gestió de serveis públics
0
0
0
0
0
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
0
0
0
0
0
Privats
0
0
0
0
0
TOTAL
10
1.364
1
432
11

Import
456
860
48
432
0
0
0
0
1.796

Total
% nombre % import
18%
25%
64%
48%
9%
3%
9%
24%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

CIME 2016. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 1.796)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total
Serveis
860
48%

Subministrament
48
3%

Administratius
especials
432
24%

Obres
456
25%

Quant al procediment d'adjudicació emprat, és el següent:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
TOTAL

CIME 2016. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
CRU
Total
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
Import
% nombre
2
456
1
432
3
888
27%
0
0
0
0
0
0
0%
6
810
0
0
6
810
55%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
2
98
0
0
2
98
18%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
10
1.364
1
432
11
1.796
100%
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% import
49%
0%
45%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
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CIME 2016. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 1.796)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
810
45%

Negociat
sense
publicitat
98
5%

Obert criteri
preu
888
50%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CIME 2016. TRAMITACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
CRU
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
10
1.364
1
432
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.364
1
432
11

Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

Total
Import
% nombre % import
1.796
100%
100%
0
0%
0%
0
0%
0%
1.796
100%
100%

CIME 2016. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 1.796)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Ordinària
1.796
100%



Exercici 2017:

La classificació dels contractes formalitzats en 2017, en funció del seu objecte, és la següent:
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Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·laboració entre el sector públic i el sector
privat
Privats
TOTAL

CIME 2017. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
CRU
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
9
10.517
0
0
9
20
2.330
1
97
21
0
0
0
0
0
1
33,66
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

0
0
12.881

0
0
1

0
0
97

Total
Import
% nombre % import
10.517
29%
81%
2.427
68%
19%
0
0%
0%
34
3%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%

0
0
31

0
0
12.978

0%
0%
100%

0%
0%
100%

CIME 2017. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 12.978)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obres
10.517
81%

Administratius
especials
34
0%

Serveis
2.427
19%

Quant al procediment d'adjudicació emprat, és el següent:
CIME 2017. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
CRU
Procediment d'adjudicació
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
Obert criteri preu
0
0
0
0
0
Restringit criteri preu
0
0
0
0
0
Obert criteris múltiples
27
12.793
1
97
28
Restringit criteris múltiples
0
0
0
0
0
Negociat amb publicitat
0
0
0
0
0
Negociat sense publicitat
2
78
0
0
2
Diàleg competitiu
0
0
0
0
0
Contractació centralitzada
0
0
0
0
0
Directe
0
0
0
0
0
Modificat
1
10
0
0
1
Pròrroga
0
0
0
0
0
TOTAL
30
12.881
1
97
31
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Total
% nombre % import
0
0%
0%
0
0%
0%
12.891
90%
99%
0
0%
0%
0
0%
0%
78
6%
1%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
10
3%
0%
0
0%
0%
12.978
100%
100%
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CIME 2017. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 12.978)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
12.891
99%

Negociat sense
publicitat
78
1%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CIME 2017. TRAMITACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
CRU
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
29
12.773
1
97
30
1
107
0
0
1
0
0
0
0
0
30
12.881
1
97
31

Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
TOTAL

Import
12.871
107
0
12.978

Total
% nombre
97%
3%
0%
100%

CIME 2017. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 12.978)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
12.871
99%

Urgent
107
1%
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B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn: 8 contractes
de l'Administració general i 1 contracte del Consorci de Residus i Energia de Menorca.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest informe.
Limitacions de l'abast:
1. El Consell Insular de Menorca no ha retut a l'SCIB tota la informació relativa a l'activitat
contractual de les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la seva
inexistència. Atesa aquesta mancança, no es pot garantir que la informació que consta en
aquest Informe comprengui la totalitat de l'activitat contractual del Consell Insular
corresponent als exercicis 2016 i 2017.
Incidències més significatives:
2. En cap expedient no consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de crèdit
adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic derivades del
contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
3. En cap dels expedients revisats no consta acreditada la fiscalització prèvia de la resolució
d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).63
4. En el PCAP de l'expedient núm. 1 s'estableixen com a criteris de valoració de les ofertes
presentades el preu i els criteris mediambientals, aquests darrers no avaluables mitjançant
fórmules, i s'indica que la documentació relativa als dits criteris de valoració s'ha de
presentar dins el mateix sobre i s'ha de qualificar simultàniament a l'oferta econòmica. Per
tant, s'incompleix l'article 150.2 del TRLCSP, que disposa que l'avaluació de les ofertes
conforme a criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules s'ha de realitzar amb
posterioritat, i de forma separada, a la dels criteris en els quals no concorre aquesta
circumstància.
5. En el PCAP de l'expedient núm. 5, tramitat mitjançant un procediment obert amb valoració
de criteris no avaluables mitjançant fórmules, no consta la distribució de les puntuacions per
assignar als criteris i subcriteris, subjectius i tècnics, que s'han de valorar per cada una de
les ofertes presentades.
6. El PCAP de l'expedient núm. 1, tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat
amb valoració de criteris objectius, no determina la distribució de les puntuacions per
assignar als criteris i subcriteris mediambientals que s'han de valorar per cada una de les
ofertes presentades.
7. En relació amb la revisió del pagament de les factures i el compliment dels terminis
establerts en l'article 216.4 TRLCSP, s'ha posat de manifest que en tots els expedients
revisats s'han realitzat pagaments que superen els 30 dies des de la data de
conformitat/registre de la factura.

63
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C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1 i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-7 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca revisada per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans
assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre els que ha tramitat l'Administració general del Consell i el Consorci de
Residus i Energia de Menorca.

D.1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L'import total de formalització dels 10 contractes que figuren en les relacions trameses pel
Consell Insular de Menorca a la Sindicatura de Comptes és de 1.364 milers d'euros per a
l'exercici 2016, mentre que figuren formalitzats 30 contractes, per un import total de 12.881
milers d'euros, en les relacions trameses de 2017 (32 contractes, per un import de 5.762 milers
d'euros, en 2015).
Del total de contractes comunicats se n'han revisats 8 (3 corresponents a l'exercici 2016 i 5 al
2017), el preu de formalització dels quals suma 8.446 milers d'euros. Aquesta selecció
representa el 59,3 % del total contractes formalitzats (47,1 % del total formalitzats en 2016 i
60,6 % del total formalitzats en 2017), sense tenir en compte els contractes privats, els
encàrrecs de gestió, les modificacions i les pròrrogues de contractes.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
núm. any

CIME 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu form.
%
Objecte del contracte
licitació
Tipus
Tram.
IVA exclòs baixa
IVA exclòs

Proced.

Incidències

50

50

0,2%

Serveis

Ordin.

Negociat
sense
publicitat

3

Manteniment d'edificis, instal·lacions i altres treballs
2016 de muntatge i transport del Consell Insular de
Menorca

296

236

20,2%

Serveis

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

3, 6 i 7

3

Execució del projecte constructiu de pavimentació del
camí de Tramuntana, entre la intersecció del camí de
2016
Montpalau i la rotonda d'intersecció de les ctres. Me15 i Me-7, terme municipal des Mercadal

366

357

2,5%

Obres

Ordin.

Obert
criteri preu

3i6

4

2017

7.647

6.270

18,0%

Obres

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

3, 4, 6 i
7

1

2016

2

Revisió i redacció d'un projecte constructiu de millora
de la carretera ME-1 entre Ferreries i Ciutadella

Millora de la carretera Me-1, entre Ferreries i
Ciutadella
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CIME 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu form.
%
Objecte del contracte
licitació
Tipus
Tram.
IVA exclòs baixa
IVA exclòs

núm. any

Proced.

Incidències

178

107

39,8%

Obres

Urgent

Obert amb
múltiples
criteris

3, 6, 7 i
8

1.278

1.129

11,6%

Obres

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

3, 6 i 8

Servei de l'oficina integral de l'habitatge, servei
d'acompanyament

264

238

10,0%

Serveis

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

3, 6 i 7

Serveis per a l'elaboració de la relació de llocs de
feina del personal funcionari i laboral del Consell, i de
2017
la proposta d'optimització del model organitzatiu
actual del CIM

60

59

1,0%

Serveis

Ordin.

Obert amb
múltiples
criteris

3, 6 i 7

Construcció d'una planta fotovoltaica d'autoconsum en
el Centre Sociosanitari de Santa Rita

5

2017

6

Execució del projecte de pavimentació de diversos
2017 carrers en el marc del projecte de fibra òptica del
CIME

7

2017

8

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

CIME 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes revisats mostra les incidències
següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
El Consell Insular, a l'empara de la base 16a.1 d'execució dels pressupost dels exercicis 2016 i
2017 en matèria de gestió financera, no formalitza les resolucions d'autorització, de disposició,
de reconeixement de les obligacions ni d'autorització dels pagaments, quan són actes
administratius reservats a òrgans unipersonals, i estableix, com a suport suficient, la signatura
dels documents comptables. Així mateix, en el punt 16a.3 de les bases d'execució dels
pressuposts del Consell consta que l'expedició de documents de reconeixement de crèdit o de
qualsevol document comptable signat per l'interventor, sense objeccions, equival a la
fiscalització favorable de la despesa corrent.64
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis
públics corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe
64
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relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 5 s'ha tramitat per urgència, la qual consta justificada per la necessitat
d'agilitzar al màxim el procés de contractació per a poder justificar en termini una subvenció
concedida, i «per la reducció considerable de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que
això suposa». Atès que el Consell podia haver previst aquest fet amb antelació suficient, la dita
tramitació per urgència no s'adequa a les disposicions de l'article 112 del TRLCSP.
En cap dels expedients no consta que l'interventor hagi emès un certificat d'existència de crèdit
adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven del
contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 8 no consten els criteris d'adjudicació de caràcter ambiental
que, d'acord amb la Instrucció per a la contractació socialment responsable i sostenible del
Consell Insular de Menorca (aprovada pel Ple del Consell el 18 de juliol de 2016), són d'inclusió
obligatòria, excepte en els casos en els quals l'òrgan de contractació consideri que, ateses les
característiques del contracte, el seu objecte o l'oferta de mercat, no sigui apropiat incorporarlos, fet que ha de quedar degudament motivat en l'expedient mitjançant l'informe
corresponent.65
En el PCAP de l'expedient núm. 1 s'estableixen com a criteris de valoració de les ofertes
presentades el preu i els criteris mediambientals, aquests darrers no avaluables mitjançant
fórmules, i s'indica que la documentació relativa als dits criteris de valoració s'ha de presentar
dins el mateix sobre i s'ha de qualificar simultàniament a l'oferta econòmica. Per tant,
s'incompleix l'article 150.2 del TRLCSP, que disposa que l'avaluació de les ofertes conforme a
criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules s'ha de realitzar amb posterioritat, i de
forma separada, a la dels criteris en els quals no concorre aquesta circumstància.
En el PCAP de l'expedient núm. 5, tramitat mitjançant un procediment obert amb valoració de
criteris no avaluables mitjançant fórmules, no consta la distribució de les puntuacions per
assignar als criteris i subcriteris, subjectius i tècnics, que s'han de valorar per cada una de les
ofertes presentades.
El PCAP de l'expedient núm. 1, tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat
amb valoració de criteris objectius, no determina la distribució de les puntuacions per assignar
als criteris i subcriteris mediambientals que s'han de valorar per cada una de les ofertes
presentades.
En els expedients núm. 3, 5 i 6 no consta la justificació del criteris d'adjudicació del contracte
(art. 109.4 del TRLCSP).
En el PCAP dels expedients núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8, la fórmula per valorar les ofertes
econòmiques és l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la
puntuació màxima atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora.
Aquestes fórmules atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que
puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del preu
com a criteri de valoració.
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En els PCAP dels expedients núm. 2, 4, 5, 6 i 8 s'estableix la possibilitat d'apreciar una oferta
anormal o desproporcionada, mitjançant l'aplicació dels paràmetres determinats en l'article 85
del RGLCAP, que tan sols és aplicable als procediments amb un únic criteri d'adjudicació
(preu). Els dits expedients s'han tramitat mitjançant un procediment obert amb múltiples criteris
d'adjudicació, per la qual cosa la valoració de l'existència de baixes anormals o
desproporcionades no s'hauria d'haver realitzat tenint en compte, exclusivament, el criteri del
preu. En conseqüència, l'òrgan de contractació hauria d'haver establert i detallat, de forma
explícita, en el PCAP, els paràmetres per apreciar una baixa anormal o desproporcionada
distints al criteri d'adjudicació (preu).
En l'expedient núm. 3 no consta la retenció de crèdit de l'1 % de l'import de licitació per a la
conservació, la protecció i l'enriquiment del patrimoni històric o per al foment de la creativitat
artística (art. 80 de la Llei 12/1998,de 21 de desembre, del patrimoni històric de Illes Balears).
En l'expedient núm. 4, corresponent a un contracte d'obres de caràcter pluriennal subjecte a
revisió de preu, no consten les retencions de crèdit necessàries per atendre les despeses
derivades de les revisions aplicades a cada un dels exercicis (art. 105.1 del RGLCSP).
El PCAP dels expedients núm. 5 i 6 incorpora condicions especials d'execució de caràcter
social i ambiental, tal com determina la Instrucció per a la contractació socialment responsable i
sostenible del Consell Insular de Menorca, aprovada pel Ple del Consell el 18 de juliol de 2016.
No obstant això, la majoria de les dites condicions especials no es concreten, a fi de poder
verificar la prestació correcta del contractista.
En l'expedient núm. 4 no consta l'informe jurídic relatiu a la segona pròrroga aprovada, així
com tampoc hi consten la fiscalització prèvia i la conformitat de l'interventor.
En els expedients núm. 3, 4, 5, 6, 7 i 8, la Mesa de Contractació requereix al licitador que ha
presentat l'oferta econòmica més avantatjosa la documentació justificativa establerta en l'article
151.2 del TRLCSP, quan, d'acord amb aquest precepte, hauria de ser l'òrgan de contractació el
que requerís la dita documentació.
En els expedients núm. 2, 4, 5, 7 i 8, tramitats mitjançant procediment obert, l'òrgan de
contractació ha adjudicat el contracte fora dels terminis establerts en la normativa de
contractació (art. 161 TRLCSP).
En cap dels expedients revisats no consta acreditada la fiscalització prèvia de la resolució
d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).66
En tots els expedients consta la resolució motivada per l'òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l'obertura del procediments d'adjudicació.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
5. Publicitat dels contractes
En tots els expedients s'han publicat la licitació i la formalització del contracte en el DOUE, el
BOE o el BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant del Consell.
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En l'expedient núm. 1 no s'ha dut a terme l'exposició pública, ni l'anunci en el BOIB, del PCAP i
del PPT, a efectes de presentació de possibles reclamacions (art. 188.3 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptius.
En tots els expedients han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En l'expedient núm. 6 no consta l'acreditació que l'adjudicatari es trobi al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb el mateix Consell Insular, tal com s'indica en el
PCAP.
En el PCAP de l'expedient núm. 8 no consten les condicions mínimes o els llindars que el
contractista ha d'assolir per acreditar la solvència tècnica.
En el PCAP de l'expedient núm. 2, per acreditar la solvència econòmica i financera de les
empreses no espanyoles, s'exigeix estar en disposició del conjunt de mitjans genèrics als quals
fa referència l'article 78 del TRLCSP, sense especificar, en cap cas, les condicions mínimes o
els llindars que, en funció de l'objecte del contracte, s'han d'assolir per ser considerats solvents.
En els expedients núm. 2, 3 i 6, la classificació empresarial que ha aportat l'adjudicatari és de
l'any 2010. En l'expedient no consta una actualització de la classificació de la Junta de
Contractació (art. 70.2 TRLCSP).
En l'expedient núm. 5 es requereix al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més
avantatjosa la documentació justificativa establerta en l'article 151.2 del TRLCSP, que s'ha de
presentar en un termini de deu dies hàbils. Atès que l'expedient s'ha tramitat per urgència,
aquest termini s'hauria d'haver reduït a la meitat (art. 112.2.b TRLCSP).
En els expedients núm. 2, 3, 4, 5, 6 i 7, tant en el seu PCAP com en l'anunci de licitació del
contracte es limita la presentació de les ofertes a l'hora de tancament del registre d'entrada del
Consell Insular del dia de venciment del termini. El termini, en dies naturals, que estableix el
TRLCSP inclou l'últim dia complet, és a dir, fins a les 24 hores.
En l'expedient núm. 2 no consten diligenciats els dubtes i les qüestions que plantegen els
licitadors relatives al PCAP i al PPT, ni la seva entrada en el registre.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots el
contractes d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En l'expedient núm. 4, corresponent a les obres de millora de la carretera Ferreries-Ciutadella,
s'ha dut a terme una modificació del contracte, per un import de 45 milers d'euros, sense que
en consti la formalització ni el reajustament de la garantia en funció del dit import (art. 219.2 i
99.3 del TRLCSP).
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8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
El PCAP dels expedients núm. 5 i 6 estableix condicions especials d'execució de caràcter
social i ambiental. En l'expedient núm. 5 no consta que l'òrgan de contractació hagi verificat el
compliment de les dites condicions especials de l'adjudicatari. En l'expedient núm. 6 consta
que l'adjudicatari ha acreditat el compliment de la condició especial relativa a la contractació de
persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, si bé no queda acreditada la relativa a la
dificultat d'accés al mercat laboral d'aquests treballadors. No consta que s'hagi verificat el
compliment de la resta de condicions especials d'execució.
En l'expedient núm. 5 no consta un programa de desenvolupament de les feines o un pla
d'obra amb una previsió temporal i del cost de l'obra, tal com s'estableix en el PCAP.
Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en
l'article 216.4 TRLCSP, s'ha posat de manifest que en tots els expedients revisats s'han
realitzat pagaments superant els 30 dies des de la data de conformitat/registre de la factura.

D.2

CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, el Consorci de Residus i Energia de Menorca ha
formalitzat durant 2016 un contracte de venda, per un import que es fixa amb preus unitaris;
mentre que, en 2017, ha formalitzat un contracte de despesa, per un import total de 97 milers
d'euros (3 contractes, per un import de 72.736 milers d'euros, en 2015).
La diferència entre l'exercici 2015 i ambdós exercicis fiscalitzats, 2016 i 2017, s'explica per la
formalització d'un contracte de gestió de serveis públics l'any 2015, per un import de 72.323
milers d'euros, pel tractament i l'eliminació de residus en l'àrea de gestió de residus de Milà.
S'ha revisat l'expedient de contractació de l'exercici 2016, que representa el 100 % de l'import
total formalitzat. Les incidències que presenta figuren en el quadre següent:
CRU 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Import
Import
licitació formalitza%
Procedimen
InciNúm. Any
Objecte del contracte
Tipus
Tramitació
IVA
ció
baixa
t
dències
exclòs IVA exclòs
Contractació venda del paper i cartó procedent
Contracte
de la recollida separada a l'àmbit dels municipis
Obert únic
1
2016
755 (*)
432 (*)
74,8% Administratiu
Ordinària
3, 5 i 8
que s'integren en el Consorci de Residus i
criteri preu
especial
Energia de Menorca
(*) Contracte generador d'ingressos. L'import de licitació resulta d'aplicar a les quantitats de material de 2015 els preus mitjans publicats de 2015. L' import
de formalització resulta d'aplicar a les quantitats de material de l'exercici 2015 els preus mitjans que ha ofert l'adjudicatari del contracte.

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

CRU 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte mostra les incidències següents:
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1. Aspectes generals
El Consorci de Residus i Energia de Menorca té la consideració d'administració pública, a
efectes del TRLCSP.
L'òrgan de contractació acorda l'inici d'expedient i, amb posterioritat, delega en el president del
Consorci l'adopció dels actes administratius de tràmit i definitius fins a la formalització del
contracte.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en l'expedient. En l'expedient consta l'informe relatiu a la
conveniència d'efectuar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu
objecte, que correspon a la venda de paper i cartó procedents de la recollida separada a l'àmbit
dels municipis que s'integren en el Consorci de Residus i Energia de Menorca.
El Consorci ha qualificat el contracte com un contracte administratiu especial, atès que no té
l'objecte propi dels contractes típics, està vinculat al gir o tràfic específic de l'Administració
contractant i satisfà una finalitat pública de la seva específica competència (art. 19.1.b del
TRLSP).
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient ha estat objecte de tramitació ordinària mitjançant unprocediment obert amb un
únic criteri, el preu.
En l'expedient consta la resolució motivada del president del Consorci, que disposa l'obertura
del procediment d'adjudicació.
El president del Consorci ha adjudicat el contracte fora del termini establert en la normativa de
contractació (art. 161 del TRLCSP).
En l'expedient no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució d'adjudicació (art. 214
del TRLRHL).
4. Preu del contracte
El preu del contracte té un valor positiu per al Consorci, atès que el contractista és qui li abona
una quantitat mensual en concepte de venda de paper i cartó.
El preu del contracte s'estableix en termes de preus unitaris, referits a cadascuna de les
categories de paper i de cartó recuperats, prenent com a valor de referència el de mercat
publicat per l'entitat Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón).
Així, el preu del contracte resulta d'aplicar a cadascun dels preus mensuals de les diferents
categories de paper i de cartó recuperats publicats per Aspapel, els valors diferencials que ha
ofert el licitador adjudicatari.
5. Publicitat del contracte
S'ha publicat la licitació i la formalització del contracte en el BOIB i en el Perfil de contractant
del Consorci.
La publicació de la formalització del contracte en el BOIB s'ha realitzat fora dels terminis
establerts en la normativa de contractació (art. 154 del TRLCSP).
132

Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

No consta la remissió del contracte i la seva pròrroga al Registre de Contractes del Sector
Públic (article 30 del TRLCSP).
6. Selecció dels contractistes
S'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i tècnica o professional, i es
verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
L'expedient disposa de les actes preceptives de la Mesa de Contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els licitadors per admetre'ls i es valora el criteri
d'adjudicació d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de Contractació fa la proposta de
classificació de les ofertes al president del Consorci.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat d'acord amb el
que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta en l'expedient la documentació preceptiva
per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En l'expedient consta que el contractista ha comprovat el compliment de les condicions de
recepció del paper i cartó recuperats establertes en el PPT, així com les factures que ha emès
el Consorci.
El preu del contracte s'estableix en termes de preus unitaris referits a cadascuna de les
categories de paper i cartó recuperats, prenent com a valor de referència el de mercat publicat
per l'entitat Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón). Les
categories de material que s'ha recuperat a l'objecte del contracte són les següents:


Qualitat 1.01 «Mescla sense classificar»



Qualitat 1.04 «Cartó supermercat»



Qualitat 1.11 «Selectiva classificada destintable»

No obstant això, en la pràctica, tot el material recuperat mitjançant el servei de recollida
selectiva té una qualitat semblant, que s'assimila a la recollida del material de qualitat 1.01
«Mescla sense classificar». A partir de gener de 2017, Aspapel no informa dels preus unitaris
per a la qualitat 1.01 «Mescla sense classificar», ni per a la qualitat 1.11 «Selectiva classificada
destintable», i només publica la variació dels preus respecte del mes anterior per a la qualitat
1.04 «Cartó supermercat».
En conseqüència, a partir de gener de 2017, el Consorci fixa el preu de venda mensual de
paper i cartó recuperat de qualitat 1.01 «Mescla sense classificar», en funció de la variació
mensual experimentada pel material de qualitat 1.04 «Cartó supermercat» que publica Aspapel.
No consta que el Consorci hagi adoptat les mesures correctores pertinents.

E.

RECOMANACIONS

Retre a l'SCIB tota la informació relativa a l'activitat contractual del Consell Insular i de
les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència, a fi
de garantir-ne la integritat.
Incloure en els expedients un certificat emès per l'interventor d'existència de crèdit
adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques derivades dels contractes,
tal com disposa la normativa de contractació.
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Incloure en els expedients, de forma clara i detallada, els criteris que s'han de tenir en
compte per a adjudicar els contractes i la seva justificació, així com la distribució de les
puntuacions per assignar a cada un dels criteris i subcriteris.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o els llindars necessaris que s'han d'acreditar
per complir els requisits de solvència econòmica i tècnica.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per a
adjudicar els contractes.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
Tramitar els contractes mitjançant el procediment negociat només en els casos que
disposa la normativa vigent, i sempre que la negociació aporti un valor afegit a la
prestació de l'objecte del contracte superior al que resultaria de la tramitació mitjançant
procediments ordinaris.
Aplicar, quan sigui possible, fórmules basades en sistemes proporcionals purs per a
valorar les ofertes econòmiques.

4. CONSELL INSULAR D'EIVISSA
A.

ASPECTES GENERALS

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, el Consell Insular d'Eivissa ha formalitzat 62
contractes durant l'exercici 2016, per un import total de 7.076 milers d'euros, i n'ha formalitzat
50, per un import total de 7.079 milers d'euros, l'any 2017 (50 contractes, per un import de
6.593 milers d'euros, en 2015).
Pel que fa a les entitats dependents, el Consell ha informat l'SCIB que l'organisme autònom
Patronat de Turisme i el Consorci Mobilitat per Eivissa no han formalitzat cap contracte durant
els exercicis 2016 i 2017.
Per analitzar l'activitat contractual del Consell, s'han distingit les dues àrees següents:
l'Administració general del Consell i l'entitat dependent Fires, Congressos i Esdeveniments,
SAU (FECOEV).
A continuació, es presenten les dades més significatives de cada un dels exercicis fiscalitzats.


Exercici 2016:

Els contractes formalitzats pel Consell, en funció de l'objecte, es classifiquen de la manera
següent:
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CIEI 2016. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
FECOEV
Tipus

Nombre

Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
Privats
Total

13
32
13
0
0
2
0
0
60

Import
1.766
3.898
876
0
0
485
0
0
7.026

Nombre
0
2
0
0
0
0
0
0
2

Import

Total

Nombre

0
50
0
0
0
0
0
0
50

13
34
13
0
0
2
0
0
62

Import
1.766
3.948
876
0
0
485
0
0
7.076

% nombre
21%
55%
21%
0%
0%
3%
0%
0%
100%

% import
25%
56%
12%
0%
0%
7%
0%
0%
100%

CIEI 2016. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.076)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obres
1.766
25%

Gestió de
serveis públics
485
7%
Subministrament
876
12%

Serveis
3.948
56%

Quant al procediment d'adjudicació, la classificació és la següent:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
Total

CIEI 20I6. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Admin. gral.
FECOEV
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
7
1.428
0
0
7
0
0
0
0
0
10
2.228
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
677
2
50
9
0
0
0
0
0
6
181
0
0
6
0
0
0
0
0
7
301
0
0
7
23
2.212
0
0
23
60
7.026
2
50
62
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Total
Import
% nombre % import
1.428
11%
20%
0
0%
0%
2.228
16%
31%
0
0%
0%
0
0%
0%
727
15%
10%
0
0%
0%
181
10%
3%
0
0%
0%
301
11%
4%
2.212
37%
31%
7.076
100%
100%
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CIEI 2016. EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.076)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Negociat sense
Contractació
publicitat
centralitzada
727
181
10%
3%

Obert criteris
múltiples
2.228
32%

Modificat
301
4%

Obert criteri preu
1.428
20%

Pròrroga
2.212
31%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, ha estat la següent:
CIEI 2016. TRAMITACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
FECOEV
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
60
7.026
2
50
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
7.026
2
50
62

Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
Total

Import
7.076
0
0
7.076

Total
% nombre
100%
0%
0%
100%

% import
100%
0%
0%
100%

CIEI 2016. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.076)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Ordinària
7.076
100%



Exercici 2017:

Els contractes formalitzats pel Consell, classificats per objecte, presenten les dades següents:
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Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·laboració entre el sector públic i el sector
privat
Privats
TOTAL

CIEI 2017. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
FECOEV
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
3
646
0
0
3
27
3.063
0
0
27
14
3.172
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45,3
0
0
1
0
0
45

0
0
6.926

0
5
5

0
153
153

0
5
50

Total
Import
% nombre % import
646
6%
9%
3.063
54%
43%
3.172
28%
45%
0
0%
0%
0
0%
0%
45
2%
1%
0
153
7.079

0%
10%
100%

0%
2%
100%

CIEI 2017. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.079)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Subministrament
3.172
45%

Serveis
3.063
43%

Obres
646
9%

Privats
153
2%

Gestió de
serveis públics
45
1%

L'any 2017, els procediments d'adjudicació són els següents:

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

CIEI 2017. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
FECOEV
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
9
2.211
0
0
9
0
0
0
0
0
9
1.738
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
785
5
153
14
0
0
0
0
0
4
81
0
0
4
0
0
0
0
0
2
50
0
0
2
12
2.061
0
0
12
45
6.926
5
153
50

137

Total
Import
% nombre % import
2.211
18%
31%
0
0%
0%
1.738
18%
25%
0
0%
0%
0
0%
0%
938
28%
13%
0
0%
0%
81
8%
1%
0
0%
0%
50
4%
1%
2.061
24%
29%
7.079
100%
100%
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CIEI 2017. EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.079)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Negociat sense
publicitat
Contractació
938
centralitzada
13%
81
1%

Obert criteris
múltiples
1.738
25%

Modificat
50
1%
Obert criteri
preu
2.211
31%

Pròrroga
2.061
29%

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

CIEI 2017. TRAMITACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Adm. gral.
FECOEV
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
45
6.926
5
153
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
6.926
5
153
50

Total
Import
% nombre % import
7.079
100%
100%
0
0%
0%
0
0%
0%
7.079
100%
100%

CIEI 2017. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 7.079)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Ordinària
7.079
100%
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B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular d'Eivissa corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn: 12 contractes de
l'Administració general i 1 contracte de l'entitat Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa,
SAU.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest informe.
Incidències més significatives:
1. En els expedients núm. 1, 2, 4, 7, 10, 11 i 12 de l'Administració general i en l'expedient
núm. 1 de FECOEV no consta l'informe justificatiu que els preus dels contractes són
adequats als de mercat (art. 87 i 88 TRLCSP). Així mateix, en l'expedient núm. 3 de
l'Administració general no consta que la part del preu del contracte corresponent a
despeses derivades en compra de béns i serveis sigui adequada al de mercat.
2. En els expedients núm. 1, 10 i 11, les despeses incorregudes durant l'execució del
contracte són superiors a l'import d'adjudicació i, per tant, no tenen cobertura contractual.
3. En l'expedient núm. 5, amb anterioritat a l'inici del contracte, el Consell ha registrat
despeses, per un import de 156 milers d'euros, sense cobertura contractual. Tampoc tenen
cobertura les despeses registrades amb posterioritat al venciment del contracte i al de la
seva pròrroga el 8 de maig de 2018.
4. En els expedients núm. 7, 8, 9, 10, 11 i 12 no s'han establert criteris d'adjudicació de
caràcter social i ambiental, que són d'inclusió obligatòria segons l'acord del Consell
Executiu, de 27 de maig de 2016, pel qual s'aproven les instruccions per a la contractació
socialment responsable i sostenible del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 83, de 30 juny
2016); o en cas que no pertoquin, no consta un informe que ho justifiqui. D'altra banda, en
els expedients núm. 7 i 8 no s'incorpora cap condició especial d'execució de caràcter social
i ambiental de les que consten en les dites instruccions, i que també són d'incorporació
obligatòria.
5. En el PCAP de l'expedient núm. 2, tramitat mitjançant procediment obert amb valoració de
criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions per assignar als criteris i
subcriteris, subjectius i tècnics, per a valorar les ofertes presentades.
6. En els expedients núm. 10, 11 i 12, corresponents a contractes de serveis tramitats
mitjançant procediment negociat sense publicitat, el valor estimat dels contractes supera el
llindar per ser considerats contractes subjectes a regulació harmonitzada (art. 16.1 del
TRLCSP).
7. En tots els expedients, excepte en l'expedient núm. 3, s'han realitzat pagaments que
superen el termini de 30 dies des de la data de conformitat de la factura, establert en l'article
216.4 TRLCSP.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les incidències més significatives descrites en els paràgrafs 1-7 de l'apartat
anterior, l'activitat contractual del Consell Insular d'Eivissa revisada per la Sindicatura de
Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més
significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.
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Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació, s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeixen entre els que ha tramitat l'Administració general del Consell i l'entitat dependent
Fires,Congressos i Esdeveniments, SAU, que té la consideració de poder adjudicador a l'efecte
del TRLCSP.

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
En les relacions de contractes que el Consell Insular d'Eivissa ha tramès a l'SCIB, consten 60
contractes formalitzats l'any 2016, per un import total de 7.026 milers d'euros; i 45 contractes
formalitzats en 2017, per un import conjunt de 6.926 milers d'euros (50 contractes, per un
import de 6.593 milers d'euros, en 2015).
Del total de contractes comunicats, se n'han revisat 12 (6 contractes corresponents a l'exercici
2016 i 6 al 2017), el preu de formalització dels quals suma 5.445 milers d'euros. Aquesta
selecció representa el 58,4 % de l'import total formalitzat durant els dos exercicis fiscalitzats
(55,7 % del total formalitzat en 2016 i 60,9 % del total formalitzat en 2017), exclosos els
contractes privats, els encàrrecs de gestió, les modificacions i les pròrrogues.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

Núm. Any

1

2016

2

2016

3

2016

4

2016

5

2016

67

CIEI 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS67 (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
licitació
formalitzaTramitaObjecte del contracte
% baixa
Tipus
IVA
ció IVA
ció
exclòs
exclòs
Servei de vigilància i protecció de la seu del
Consell Insular d'Eivissa, el poliesportiu insular
Infanta Cristina Es Raspallar, el centre de
menors de sa Coma i el complex sociosanitari
449
429
-4,45%
Serveis
Ordinària
de Cas Serres, compost per l'edifici de serveis
socials i l'hospital residència assistida (núm.
referència 000013/2015-CNT).
Servei per a la contractació de la implantació
de diverses solucions d'administració
516
433
-16,10% Serveis
Ordinària
electrònica al Consell Insular d'Eivissa (núm.
referència 000021/2015-CNT)
Obres de millora de la senyalització vertical de
la carretera E-20 (núm. referència
1.001
606
-39,46%
Obra
Ordinària
000025/2015-CNT)
Subministrament de senyals verticals i
Subminisabalisament 2015 (núm. referència
206
126
-38,83%
Ordinària
trament
000026/2015-CNT)
Gestió de serveis públic d'acollida residencial i
atenció socioeducativa de persones menors
446
446
0,00%
Serveis
Ordinària
d'edat (Llar mare del Remei) (núm. referència
000031/2015-CNT)

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

Incidències

Obert amb
múltiples
criteris

3, 4, 5, 6
i8

Obert amb
múltiples
criteris

3, 4, 5, 6
i8

Obert amb un
únic criteri:
preu
Obert amb un
únic criteri:
preu
Negociat
sense
publicitat

3, 6 i 8
3, 4, 6 i
8
1, 3 i 8
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Núm. Any

6
7

8

9

2016

CIEI 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS67 (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
licitació
formalitzaTramitaObjecte del contracte
% baixa
Tipus
IVA
ció IVA
ció
exclòs
exclòs
Obres d'ampliació del recinte firal a Eivissa
(núm. referència 000017/2016-CNT)

Subministrament d'un vehicle tipus autoescala
2017 per al servei d'extinció d'incendis i salvament
(núm. referència 000031/2016-CNT)
Subministrament d'energia elèctrica d'alta i
baixa tensió per als edificis i instal·lacions del
2017
Consell Insular d'Eivissa (núm. referència
000003/2017-CNT)
Obres de millora del paviment i adequació de
l'equipament vial de la carretera PM-810, entre
2017
el PK 13+560 i PK 19+320 (núm. referència
000011/2017-CNT)

Procediment
Obert amb
múltiples
criteris
Obert amb
múltiples
criteris

Incidències

660

473

-39,53%

Obra

Ordinària

593

591

-0,30%

Subministrament

Ordinària

1.451

1.299

-10,50%

Subministrament

Ordinària

Obert amb un
únic criteri:
preu

3, 4 i 8

862

602

-30,20%

Obra

Ordinària

Obert amb un
únic criteri:
preu

3i8

50%
dels
preus
del PPT

Serveis

Ordinària

Negociat
sense
publicitat

3, 4, 5, 6
i8

20%
dels
preus
del PPT

Serveis

Ordinària

Negociat
sense
publicitat

3, 4, 5, 6
i8

10%
dels
preus
del PPT

Serveis

Ordinària

Negociat
sense
publicitat

3, 4, 5, 6
i8

10

Servei de publicitat institucional a través d'un
2017 mitjà de televisió a l'àmbit territorial de l'illa
d'Eivissa (núm. referència 000021/2017-CNT)

100

11

Servei de publicitat institucional a través d'un
2017 mitjà de premsa a l'àmbit territorial de l'illa
d'Eivissa (núm. referència 000022/2017-CNT)

240

12

Servei de publicitat institucional a través d'un
2017 mitjà radiofònic a l'àmbit territorial de l'illa
d'Eivissa (núm. referència 000023/2017-CNT)

100

100 amb un
descompte
del 50%
sobre els
preus del
PPT
240 amb un
descompte
del 20%
sobre els
preus del
PPT
100 amb un
descompte
del 10%
sobre els
preus del
PPT

3i8
3, 4, 5 i
8

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

CIEI 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
L'expedient núm. 5 correspon a un contracte de gestió de serveis públic d'acollida residencial i
atenció socioeducativa de persones menors d'edat. No obstant això, el dit contracte s'ha
tramitat com un contracte de serveis. L'SCIB considera correcta la dita tramitació, atès que no
s'ha produït la transferència del risc d'explotació del servei al contractista.
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2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe
referent a la conveniència d'efectuar els contractes, la finalitat pública per satisfer i la descripció
del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
En l'expedient núm. 1 no consta l'informe de l'interventor previ a l'aprovació del PCAP (clàusula
10.1 PCAP i disposició addicional segona del TRLCSP).68
En l'expedient núm. 2, corresponent a un contracte pluriennal, no consta que s'hagi comprovat
que la despesa que s’imputa a cadascun dels exercicis futurs no excedeix de la quantitat que
resulta d’aplicar els percentatges següents sobre el crèdit corresponent a l’any en què
l’operació es va comprometre: en l’exercici immediat següent, el 70 %; en l'exercici següent, el
60 %, i en el tercer i quart exercicis, el 50 %. A més, s'ha aprovat un increment dels
percentatges anuals, sense que consti justificat el caràcter excepcional per a realitzar la dita
modificació (art. 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març).
En cap expedient no consta la justificació, o la justificació no és suficient, dels criteris
d'adjudicació o els aspectes de negociació que s'han de considerar per adjudicar el contracte
(art. 109.4 del TRLCSP).
L'expedient núm. 5 s'ha tramitat per procediment negociat sense publicitat, per exclusivitat
tècnica, i l'únic criteri de negociació és el preu. En el PCAP no consten els criteris d'adjudicació.
El caràcter flexible i l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure criteris
d'adjudicació en els procediments negociats. Si l'únic criteri que interessa és el preu, s'ha de fer
constar en el PCAP que el preu ofert és tant un criteri d'adjudicació com un element de
negociació.
En els expedients núm. 7, 8, 9, 10, 11 i 12 no s'han establert criteris d'adjudicació de caràcter
social i ambiental, que són d'inclusió obligatòria segons l'acord del Consell Executiu, de 27 de
maig de 2016, pel qual s'aproven les instruccions per a la contractació socialment responsable i
sostenible del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 83, de 30 juny 2016); o en cas que no
pertoquin, no consta un informe que ho justifiqui. D'altra banda, en els expedients núm. 7 i 8 no
s'incorpora cap condició especial d'execució de caràcter social i ambiental de les que consten
en les dites instruccions, i que també són d'incorporació obligatòria.
En el PCAP de l'expedient núm. 2, tramitat mitjançant procediment obert amb valoració de
criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions que s'han d'assignar als criteris i
als subcriteris que s'han de valorar per a cada una de les ofertes presentades.
En l'expedient núm. 8 no consten els paràmetres que s'han de considerar per apreciar el
caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes i l'únic criteri objectiu per valorar és el preu
(art. 67 del RD 1098/2011).
En l'expedient núm. 3 no consta acreditat que l'adjudicatari es trobi al corrent amb el
compliment de les obligacions envers l'Estat, la Seguretat Social i el mateix Consell Insular.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9, tramitats mitjançant procediment obert, els
contractes s'han adjudicat fora dels terminis legalment establerts (art. 161 del TRLCSP). Pel
68

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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que fa als expedients núm. 10, 11 i 12, tramitats mitjançant procediment negociat sense
publicitat, no s'han complert els terminis d'adjudicació que fixen els PCAP.
L'article 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, estableix que s'han de designar els membres de la
Mesa de Contractació i que la seva composició s'ha de publicar en el perfil del contractant. En
cap expedient no consta la designació dels membres de la Mesa de l'òrgan de contractació, si
bé consta en el PCAP, excepte per a dos vocals que figuren de forma genèrica.
En el PCAP de l'expedient núm. 7 no consta la nomenclatura relativa a la codificació de
l'objecte del contracte segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV).
En l'expedient núm. 6 no consta la retenció de crèdit corresponent a l'1 % de l'import de
licitació per a la conservació, la protecció i l'enriquiment del patrimoni històric o el foment de la
creativitat artística (art. 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears).
En els expedients núm. 11 i 12 no s'ha obtingut prova d'auditoria del compliment de l'article 6.2
de la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears, que
determina que, una vegada decidits els suports o els mitjans per utilitzar, els contractes no
poden excloure cap dels suports o mitjans de la mateixa tipologia d'entre els que estiguin
inclosos a la campanya publicitària, amb l'excepció dels que ho siguin de manera
expressament motivada, i la quantia assignada a cadascun és el tant per cent que els
correspongui en funció de la seva capacitat de difusió.
4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 1, 2, 4, 7, 10, 11 i 12 no consta l'informe justificatiu que els preus dels
contractes són adequats als de mercat. (art. 87 i 88 TRLCSP). Així mateix, en l'expedient núm.
3 no consta que la part del preu del contracte corresponent a despeses derivades en compra
de béns i serveis sigui adequada al de mercat.
En l'expedient núm. 8, el valor estimat del contracte que figura en el PCAP és incorrecte, atès
que inclou les possibles modificacions durant el període d'execució del contracte calculades
sobre el preu inicial, així com les possibles modificacions durant el període de pròrroga
calculades sobre la suma dels imports de la pròrroga, amb el resultat d'un valor estimat
superior al que pertoca. D'acord amb la normativa, el percentatge per a determinar l'import de
les modificacions previstes s'ha d'aplicar sobre el preu primitiu del contracte (art. 88 i 106 del
TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1, 2 i 7, no s'ha publicat la formalització dels contractes en el DOUE,
tal com s'estableix en l'article 154.2 del TRLCSP, per als contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
En els anuncis de licitació de l'expedient núm. 2 no es fa referència a l'admissió de millores
dels licitadors (art. 147.2 del TRLCSP).69
En l'expedient núm. 5 no consta la comunicació de l'adjudicació a la Comissió Europea (art.
154.3 del TRLCSP).
El Consell no preveu l'exposició pública ni l'anunci en el BOIB, del PCAP i del PPT dels
expedients, a efectes de possibles reclamacions, tal com determina l'article 188.3 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, atès que aquest
69

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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precepte no és aplicable en el supòsit que, prèviament, s'hagin aprovat uns plecs generals. El
Consell Insular d'Eivissa compta amb un plec de clàusules administratives generals aprovat
l'any 2006, tot i que no consta que s'hagi actualitzat d'acord amb la normativa en vigor.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptius.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En l'expedient núm. 1, el PCAP exigeix la classificació en el Grup M, Subgrup 2 i Categoria B,
per a poder licitar. No obstant això, atès que l'import del contracte supera els 300 milers
d'euros, seria exigible una categoria C, d'acord amb la classificació establerta en l'article 38 del
RGLCAP.
En el PCAP de l'expedient núm. 11, per acreditar la solvència tècnica o professional del
contractista, s'exigeix el supòsit f) de l'art. 78.1 de TRLCSP, relatiu a la maquinària, el material i
l'equip tècnic del qual es disposa per a realitzar el treball, si bé no consta en l'expedient una
relació detallada dels mitjans tècnics i de la maquinària dels quals disposa l'adjudicatari.
En el PCAP dels expedients núm. 3 i 4, per acreditar la solvència econòmica i financera del
contractista no s'estableixen les condicions mínimes o llindars que corresponen complir, en
funció de l'objecte del contracte, per ser considerats solvents (art. 75 del TRLCSP).
En els expedients núm. 10, 11 i 12, la solvència tècnica o professional dels contractistes s'ha
d'acreditar pels mitjans genèrics que es detallen en l'article 78 del TRLCSP, sense que s'hagin
especificat les condicions mínimes o els llindars que s'han d'assolir en cadascun, en funció de
l'objecte del contracte, per ser considerat solvent.
En l'expedient núm. 1, la classificació empresarial aportada per l'adjudicatari és de l'any 2009,
sense que hi consti una actualització de la classificació de la Junta de Contractació (art. 70.2
del TRLCSP).
En els expedients núm. 1, 2 i 3, tant en el PCAP com en l'anunci de licitació, es limita la
presentació de les ofertes a les 13:00 h del dia de venciment del termini, quan el termini en dies
naturals que fixa la normativa inclou l'últim dia complet, és a dir, fins a les 24 hores.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tos els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 1 consten factures, per un import de 30 milers d'euros, que s'han tramitat
mitjançant contractes menors, per a cobrir hores de vigilància no previstes en el contracte. Atès
que es tracta de despeses recurrents i que ja s'han dut a terme dues modificacions del
contracte primitiu, s'haurien d'haver previst en els plecs, o bé s'hauria d'haver rescindit el
contracte i procedir a una nova licitació. D'altra banda, en els expedients núm. 10 i 11, les
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despeses incorregudes durant l'execució del contracte superen l'import màxim d'adjudicació,
per la qual cosa no tenen cobertura contractual.
En l'expedient núm. 5, amb anterioritat a l'inici del contracte, el Consell ha registrat despeses,
per un import de 156 milers d'euros, sense cobertura contractual. Tampoc tenen cobertura, les
despeses registrades amb posterioritat al venciment del contracte i al de la seva pròrroga el 8
de maig de 2018.
En els expedients núm. 1, 2, 5, 11 i 12, respecte d'algunes factures, la data de conformitat
dels béns o serveis rebuts supera el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 5 la devolució de la fiança s'ha realitzat fora del termini legalment establert
(art. 102 del TRLSCP).70
En tots els expedients, excepte en l'expedient núm. 3, s'han realitzat pagaments que superen
el termini de 30 dies des de la data de conformitat de la factura, establert en l'article 216.4 del
TRLCSP.

D.2. FIRES, CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS D'EIVISSA, SAU
D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2016 l'entitat dependent Fires,
Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU, ha formalitzat 2 contractes, per un import total de
50 milers d'euros; mentre que, durant 2017, n'ha formalitzat 5, per un import total de 153 milers
d'euros (no consten contractes formalitzats en 2015).
A efectes d'aquest Informe, s'ha revisat un expedient de contractació de 2017, per un import de
37 milers d'euros (IVA exclòs), que representa el 22,9 % de l'import total formalitzat en
l'exercici.
En matèria de contractació, l'entitat es regeix per les instruccions internes aprovades i pel que
disposa el TRLCSP.71
Quant a la tramitació i al tipus de procediment d'adjudicació del contracte que s'ha seguit, així
com les deficiències que s'hi han detectat, figuren en el quadre següent:
FECOEV 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
licitació
formalitzaNúm. Any
Objecte del contracte
% baixa Tipus Tramitació
IVA
ció IVA
exclòs
exclòs
Contractació del servei d'atraccions inflables,
parcs infantils i serveis complementaris de
1
2017 decoració que hagin de incloure's en la fira
37
35
-5,89% Serveis
Ordinària
Diverespai d'Eivissa 2017-2018 (Exp. 4/2017RCT).

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

FECOEV 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

70

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

71

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Procediment

Incidències

Negociat
sense
publicitat

3,4,5, 6 i
7
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El resultat de la fiscalització del contracte mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent efectua de manera correcta l'aprovació de cadascuna de les
fases de l'expedient de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
En l'expedient examinat consta l'informe referent a la conveniència d'efectuar el contracte, la
finalitat pública per satisfer i la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient s'ha estat tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, i hi consten
les tres ofertes sol·licitades a tres empreses diferents.
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la despesa i
disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
En l'expedient no consta la justificació, o bé no és justificació suficient, de l'elecció dels criteris
d'adjudicació i dels aspectes de negociació que s'han de considerar per a adjudicar el contracte
(art. 109.4 del TRLCSP).
No consta en el plec de clàusules ni en la formalització del contracte, el termini de garantia que
resulta aplicable, comptador des de la seva recepció o conformitat, o, en el seu cas, la
justificació de l'exempció en la seva aplicació (art. 222 del TRLCSP, art. 67 i 71 del RGLCSP).
En els plecs que regeixen la contractació no consta la nomenclatura relativa a la codificació de
l'objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes (CPV).
4. Preu dels contractes
No consta l'informe justificatiu que els preus del contracte són adequats als de mercat (art. 87 i
88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
S'han publicat els plecs i l'adjudicació provisional i definitiva del contracte en el perfil de
contractant de l'òrgan de contractació. No obstant això, no consta la publicació de la seva
formalització, amb la informació mínima requerida (art. 154.1 del TRLCSP).
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta el certificat de proposicions rebudes.
S'han comprovat els requisits de capacitat, solvència financera i tècnica o professional dels
licitadors, i s'ha verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb
l'Administració.
Per acreditar la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional dels
licitadors, el plecs estableixen els mitjans d'acreditació que consten en els articles 75, 76 i 77
del TRLCSP. No obstant això, no s'especifiquen, en cap cas, les condicions mínimes o els
llindars que s'han d'assolir, en funció de l'objecte del contracte, perquè el licitador es consideri
solvent.
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Consta en l'expedient la resolució d'adjudicació provisional i definitiva del contracte que ha
dictat l'òrgan de contractació competent.
7. Formalització del contracte
No consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil de contractant, amb la
informació mínima requerida (art. 153 del TRLCSP).
8. Execució del contracte
En l'expedient consta la factura que ha emès el contractista, amb la conformitat del servei
promotor de la contractació. No obstant això, el pagament s'ha efectuat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRCSP.

E.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes inclosos.
Ajustar la redacció del PPT al contingut i els punts per incloure establerts en la
normativa de contractació.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Publicar els contractes formalitzats en els diaris oficials que pertoqui.
Comprovar que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs, en els cas d'un
expedient pluriennal, no excedeix la quantitat que resulta d'aplicar els percentatges
sobre el crèdit inicial, d'acord amb l'article 174.3 del TRLRHL, i justificar el caràcter
excepcional de modificar els dits percentatges i els límits establerts en aquest precepte.
Incloure en els expedients de forma clara els criteris que s'han de tenir en consideració
per a adjudicar els contractes i la seva justificació, així com la distribució de les
puntuacions per assignar a cada un dels criteris i subcriteris.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o llindars necessaris per complir els requisits
de solvència econòmica i tècnica que s'han d'acreditar.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per a
l'adjudicació dels contractes.
Tramitar els contractes mitjançant el procediment negociat només en els casos que
estableix la normativa vigent, i sempre que la negociació aporti un valor afegit a la
prestació de l'objecte del contracte superior al que resultaria de la tramitació mitjançant
procediments ordinaris.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.

5. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTES GENERALS

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, el Consell Insular de Formentera ha formalitzat 22
contractes durant l'exercici 2016, per un import total de 2.901 milers d'euros, i 23 contractes
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durant el 2017, per un import conjunt de 3.019 milers d'euros (8 contractes, per un import total
de 1.221 milers d'euros, en 2015).
Els treballs de fiscalització s'han realitzat sobre els contractes formalitzats per l'Administració
general del Consell Insular de Formentera, atès que la seva entitat dependent no ha formalitzat
contractes durant els exercicis 2016 i 2017.
A continuació, es presenten les dades més significatives de cada un dels exercicis fiscalitzats:


Exercici 2016:

La classificació dels contractes, en funció del seu objecte, és la següent:
CIFO 2016. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Tipus
Nombre
Import
Obres
1
2.000
Serveis
4
103
Subministrament
1
39
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
4
599
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
Privats
12
160
Total
22
2.901

% nombre
4,5%
18,2%
4,5%
0,0%
0,0%
18,2%
0,0%
54,5%
100,0%

% import
68,9%
3,6%
1,3%
0,0%
0,0%
20,6%
0,0%
5,5%
100,0%

CIFO 2016. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 2.901)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Privats;
160;
5%

Obres;
2.000;
69%

Gestió de
serveis públics;
599;
21%
Subministrament
39;
1%

Serveis;
103;
4%

Quant als procediments d'adjudicació, són els següents:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Modificat
Pròrroga
Altres
Total

CIFO 2016. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Nombre
Import
6
2.068
2
80
2
594
12
160
22
2.901
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% nombre
0,0%
0,0%
27,3%
0,0%
0,0%
9,1%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
54,5%
100,0%

% import
0,0%
0,0%
71,3%
0,0%
0,0%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
20,5%
5,5%
100,0%
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CIFO 2016. EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total: 2.901)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples;
2.068;
71%

Negociat sense
publicitat;
80;
3%

Altres;
160;
6%

Pròrroga;
594;
20%

Finalment, pel que fa a la tramitació dels contractes, la classificació és la següent:
CIFO 2016. TRAMITACIÓ (EN MILERS D'EUROS)
Nombre
Import
20
2.862
2
39
22
2.901

Tramitació
Ordinària
Urgent
D'emergència
Total

% nombre
95,5%
4,5%
0,0%
100,0%

% import
98,7%
1,3%
0,0%
100,0%

CIFO 2016. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 2.901)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
99%

Urgent
1%



Exercici 2017:

La classificació dels contractes, en funció del seu objecte, és la següent:
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials

CIFO 2017. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Nombre
Import
2
1.837
1
40
1
58
-
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% nombre
8,7%
4,3%
4,3%
0,0%

% import
60,8%
1,3%
1,9%
0,0%
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CIFO 2017. TIPUS CONTRACTUALS (EN MILERS D'EUROS)
Tipus
Nombre
Import
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
3
614
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat
Privats
16
470
Total
23
3.019

% nombre
0,0%
13,0%
0,0%
69,6%
100,0%

% import
0,0%
20,3%
0,0%
15,6%
100,0%

CIFO 2017. EXPEDIENTS PER OBJECTE.
IMPORT ADJUDICAT (total: 3.019)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Privats ;
470;
16%

Obres;
1.837;
61%

Gestió de
serveis públics
614
20%
Subministrament
58
2%

Serveis
40
1%

Quant al procediment d'adjudicació, la classificació és la següent:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Diàleg competitiu
Contractació centralitzada
Modificat
Pròrroga
Altres
Total

CIFO 2017. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Nombre
Import
1
58
4
1.886
2
605
16
470
23
3.019
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% nombre
4,3%
0,0%
17,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,7%
69,6%
100,0%

% import
1,9%
0,0%
62,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
15,6%
100,0%
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CIFO 2017. EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT.
IMPORT ADJUDICAT (total:3.019)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
1.886
62%

Pròrroga
605
20%

Obert criteri
preu
58
2%

Altres
470
16%

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

CIFO 2017. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Nombre
Import
23
3.019
23
3.019

% nombre
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%

% import
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%

CIFO 2017. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (total: 3.019)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Ordinària
100%

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017, que comprèn 5
contractes de l'Administració general.
El treball s'ha efectuat d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2
d'aquest informe.
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Incidències més significatives:
1. En l'expedient núm. 3 no consta la justificació que el preu sigui adequat al de mercat (art.
87 i 88 del TRLCSP).
2. En l'expedient núm. 1 no consta la justificació prèvia de la despesa ni que l'interventor hi
hagi donat la conformitat (art. 109.3 del TRLCSP).
3. En el PCAP dels expedients núm. 4 i 5, tramitats mitjançant procediment obert amb
valoració de criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions màximes per
assignar als criteris i subcriteris subjectius i tècnics que s'han de valorar. Així mateix,
l'informe tècnic de valoració dels criteris no avaluables mitjançant fórmules que consta en
els dits expedients no fonamenta prou les puntuacions assignades.

C.

CONCLUSIÓ

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

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

L'import total de formalització dels 22 contractes del 2016, que figuren en les relacions
trameses pel Consell Insular de Formentera a l'SCIB, és per un import conjunt de 2.901 milers
d'euros, mentre que, durant el 2017, hi consten 23 contractes formalitzats, per un import total
de 3.019 milers d'euros (8 contractes, per un import de 1.221 milers d'euros, en 2015).
Del total de contractes comunicats se n'han revisat 5 (2 contractes corresponents a l'exercici
2016 i 3 al 2017), el preu de formalització dels quals suma 3.934 milers d'euros. Aquesta
selecció representa el 96,2 % de l'import total dels contractes formalitzats (95,0 % del total en
2016 i 97,5 % del total en 2017), exclosos els contractes privats, els encàrrecs de gestió, les
modificacions i les pròrrogues
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

Núm.

Any

1

2016

2

2016

3

2017

4

2017

CIFO 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS. (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
licitació
Objecte del contracte
formalització % baixa
Tipus
Tramitació
IVA
IVA exclòs
exclòs
Subministrament plaques senyalització
rutes verdes (C07-2016)
Renovació del paviment i serveis
diversos d'infraestructura an es Pujols
(C12-2016)
Subministrament de dos vehicles
híbrids amb destinació a la Policia
Local (C02-2017)
Reforma i adequació dels carrers
Guillem de Montgrí i València
(Formentera) (C07-2017)

60

39 -35,00%

Subministrament

Urgent

2.021

2.000

-1,04%

Obres

Urgent

59

58

-1,69%

Subministrament

Ordinària

1.310

1.291

-1,45%

Obres

Ordinària
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Procediment
Negociat
sense
publicitat
Obert amb
múltiples
criteris
Obert amb un
únic criteri:
preu
Obert amb
múltiples
criteris

Incidències
3, 5 i 6
3, 5, 6 i 8
3i6
3i6
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Núm.

Any

5

2017

CIFO 2016-2017. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS. (EN MILERS D'EUROS)
Import
Preu
licitació
Objecte del contracte
formalització % baixa
Tipus
Tramitació
IVA
IVA exclòs
exclòs
Tanatori Municipal (Formentera) (C052017)

549

546

-0,55%

Obres

Procediment

Incidències

Obert amb
múltiples
criteris

3, 5, 6 i 8

Ordinària

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

CIFO 2016-2017. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació 7 En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe relatiu
a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària, excepte l'expedient
núm. 1, que s'ha tramitat per urgència. En l'expedient, la urgència es justifica per la necessitat
de realitzar l'obra fora de la temporada turística. Atès que el Consell podia haver previst
aquesta circumstància amb antelació, la dita tramitació per urgència no s'adequa al que
disposa l'article 112 del TRLCSP.
En els expedients núm. 1, 3, 4 i 5, la Comissió de Govern és l'òrgan de contractació, per
delegació de competències d'acord amb la resolució de Presidència, de 22 de juny de 2015
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), mentre que, en l'expedient núm. 2, l'òrgan de
contractació és el Ple del Consell Insular. En tots els casos, és el president de la corporació qui
inicia l'expedient, quan aquesta és una competència o bé de la Comissió de Govern per
delegació o bé del Ple. D'altra banda, en els expedients núm. 2 i 4, el president aprova les
correccions dels errors materials detectats en l'anunci de licitació. Finalment, en l'expedient
núm. 2, el president aprova l'estudi de seguretat i salut del projecte d'obra, quan aquesta és
una competència de l'òrgan de contractació.
En l'expedient núm. 1 no consta l'informe de fiscalització prèvia de la despesa ni la seva
conformitat de l'interventor (art. 109.3 del TRLCSP).
Els expedients núm. 2, 4 i 5 corresponen a una despesa de caràcter pluriennal. No consta que
s'hagi comprovat que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs no excedeix la
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quantitat que resulta d'aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL
2/2004, de 5 de març).
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4 i 5, la redacció del PPT no s'ajusta al contingut establert en la
normativa de contractació, atès que s'incorporen punts i consideracions propis del PCAP, tals
com la classificació exigida als licitadors, els criteris d'adjudicació, la subcontractació, les
penalitats i la garantia (art. 66, 67 i 68 del RGLCAP).
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4 i 5 no consten justificats els criteris d'adjudicació o aspectes
per negociar que s'han d'aplicar, sinó que aquests només s'enumeren (art. 109.4 del TRLCSP).
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat per procediment negociat sense publicitat, amb un únic criteri
de negociació: el preu. En el PCAP no consten els criteris d'adjudicació del contracte. El
caràcter flexible i l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure criteris
d'adjudicació en els procediments negociats. En el PCAP hauria d'haver constat que el preu
ofert és tant un criteri d'adjudicació com un element de negociació. A més, el fet que només es
negociï el preu posa de manifest que no està prou justificada la tramitació per aquest
procediment, atès que manquen les característiques de l'objecte del contracte que fan que la
negociació sigui avantatjosa en determinats aspectes de l'oferta. Finalment, cal assenyalar que,
en l'acord de la Comissió de Govern (òrgan de contractació), de 21 de març de 2016, pel qual
s'aprova iniciar l'expedient de contractació, es disposa l'obertura del procediment d'adjudicació
mitjançant procediment negociat amb diversos criteris, els quals no han estat establerts.
En el PCAP dels expedients núm. 4 i 5, tramitats mitjançant procediment obert amb valoració
de criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions màximes per assignar als
criteris i subcriteris subjectius i tècnics que s'han de valorar. Així mateix, l'informe tècnic de
valoració dels criteris no avaluables mitjançant fórmules que consta en els dits expedients no
fonamenta prou les puntuacions assignades.
En l'expedient núm. 5, l'informe tècnic de valoració del criteris no avaluables mitjançat fórmules
atorga la màxima puntuació en cada un dels criteris a l'única oferta presentada. Aquest fet és
indicatiu que la dita oferta no ha estat valorada. La normativa de contractació no estableix que
quan es presenta una única oferta no s'hagi de valorar.
En el PCAP dels expedients núm. 2 i 4, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és
l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima
atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules
atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que
no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
En l'expedient núm. 5, la fórmula utilitzada per valorar l'oferta econòmica establerta en el PCAP
genera una corba que atorga més puntuació (centèsimes) al licitador que ofereix una menor
baixada respecte al preu de licitació. L'assignació de la puntuació del criteri preu ha de
realitzar-se mitjançant sistemes proporcionals purs, és a dir, la valoració s'ha d'efectuar sobre la
baixa que realitza cada proposició respecte del preu de licitació, de manera que a major baixa,
major puntuació, d'acord amb sistema proporcional com pot ser una regla de tres simple.
En els expedients núm. 2, 4 i 5 la fórmula per valorar les ofertes econòmiques desvirtua la
importància del preu com a criteri de valoració. Atès que és en la valoració tècnica on els
licitadors realment competeixen, l'òrgan de contractació hauria d'haver assignat un Comitè
d'Experts per a dur a terme l'avaluació dels criteris que depenen d'un judici de valor (art. 150.2
del TRLCSP).
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En els PCAP dels expedients núm. 2, 4 i 5 s'estableix la possibilitat d'apreciar una oferta
anormal o desproporcionada, mitjançant l'aplicació dels paràmetres determinats en l'article 85
del RGLCAP, que tan sols és aplicable als procediments amb un únic criteri d'adjudicació
(preu). Els dits expedients s'han tramitat mitjançant un procediment obert amb múltiples criteris
d'adjudicació, per la qual cosa la valoració de l'existència de baixes anormals o
desproporcionades no s'hauria d'haver realitzat tenint en compte, exclusivament, el criteri del
preu.
En els expedients núm. 1 i 2 no consta l'informe de fiscalització prèvia de la classificació de les
ofertes i de la proposta d'adjudicació de l'interventor (art. 214 TRLRHS).
En tots els expedients consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients, excepte l'expedient núm. 3, disposen de l'informe per justificar que el preu
del contracte és adequat al de mercat (art. 87 i 88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 5, l'esmena d'un error material en l'anunci de licitació publicat en el BOIB
s'ha publicat en el perfil de contractant però no en el BOIB (art. 19.1 del Decret 68/2012, de 27
de juliol, pel qual es regula el BOIB).
En l'expedient núm. 1 no consta la publicació del PPT i del PCAP en el BOIB, tal com
determina l'art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 d'octubre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
En l'expedient núm. 5 no consta la publicació en el BOIB del contracte formalitzat amb
l'adjudicatari. Tampoc hi consta la seva comunicació al Registre de Contractes del Sector
Públic (art. 154 i art. 333.3 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no s'ha complert el termini legalment establert per a la publicació en el
BOIB de la formalització del contracte (art. 154 del TRLCSP).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptius.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que els licitadors no incorren en cap de les prohibicions
per contractar amb l'Administració.
En els expedients núm. 4 i 5 no consta la documentació que acrediti que l'adjudicatari està al
corrent amb les seves obligacions envers el Consell Insular de Formentera.
Per acreditar la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional dels
licitadors, el PCAP dels expedients núm. 1, 2, 3 i 4 estableix els mitjans d'acreditació que
consten en els articles 75, 76 i 77 del TRLCSP. No obstant això, no s'especifiquen, en cap cas,
les condicions mínimes o els llindars que s'han d'assolir, en funció de l'objecte del contracte,
perquè el licitador es consideri solvent. D'altra banda, en l'expedient núm. 4, els mitjans per
acreditar la solvència no s'adeqüen a la normativa de contractació que regia quan es va licitar
el contracte.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4 i 5, tant en el PCAP com en l'anunci de licitació del contracte,
es limita la presentació de les ofertes a les 14:00 hores del dia de venciment del termini, quan
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el termini en dies naturals que estableix el TRLCSP inclou l'últim dia complet, és a dir, fins a les
24:00 hores.
En l'expedient núm. 2 no consta acreditada la notificació a un dels licitadors mitjançant la qual
es requereix l'esmena de la documentació presentada en els sobres.
Els expedients tramitats per procediment obert disposen de les preceptives actes de la Mesa
de Contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per
admetre'ls i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de
Contractació fa la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantía definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa de vigent. Així mateix, consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures emeses pel contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 2, l'aprovació de l'òrgan de contractació del certificat final de les obres
executades s'ha produït fora del termini de tres mesos legalment establert, comptadorr des de
la seva recepció (art. 235 del TRLCSP).
En el moment d'elaborar aquest Informe, en l'expedient núm. 5 no consta que la Conselleria de
Salut i Consum de la CAIB hagi comprovat que l'obra executada s'ha realitzat d'acord amb el
projecte aprovat i que compleix les condicions higièniques sanitàries establertes en l'article 46.2
del Decret 105/1997, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts en
l'article 216.4 del TRLCSP, s'ha posat de manifest que en tots els expedients revisats els
pagaments s'han produït en el termini de trenta dies comptadors des de la data de conformitat
de la factura o de la data registre d'entrada de la factura.

E.

RECOMANACIONS

Incloure en el PPT el contingut i els punts que determina la normativa de contractació.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Comprovar que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs, en els cas d'un
expedient pluriennal, no excedeix la quantitat que resulta d'aplicar els percentatges
sobre el crèdit inicials, d'acord amb l'article 174.3 del TRLRHL.
Incloure en els expedients de forma clara la justificació del criteris que s'han de tenir en
consideració per a adjudicar els contractes, així com la distribució de les puntuacions
per assignar a cada un dels criteris i subcriteris.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o els llindars necessaris per complir els
requisits de solvència econòmica i tècnica que s'han d'acreditar.
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Tramitar els contractes mitjançant el procediment negociat només en els casos que
disposa la normativa vigent, i sempre que la negociació aporti un valor afegit a la
prestació de l'objecte del contracte superior al que resultaria de la tramitació mitjançant
procediments ordinaris.
Aplicar, quan sigui possible, fórmules basades en sistemes proporcionals purs per a
valorar les ofertes econòmiques.
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IV. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la Presidència dels Consells i a les persones
que ocupaven aquest càrrec durant el període fiscalitzat perquè hi poguessin formular les
al·legacions i presentar els documents i els justificants que considerassin adients (art. 30 del
Reglament de la Sindicatura). Dia 13 de febrer de 2010 varen presentar les al·legacions el
Consell Insular de Menorca i el d'Eivissa, i dia 14 de febrer de 2020, el Consell Insular de
Mallorca i el de Formentera, les quals figuren com a annex a aquest Informe.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat aquest ni s'ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els fets
i les valoracions de l'Informe, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent a les abans
esmentades, aquesta raó es fa constar amb una nota a peu de pàgina dins l'Informe.
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V. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de les Illes Balears, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que li
atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, va acordar aprovar l'Informe 173/2020 de les subvencions i dels contractes dels
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent als exercicis
2016 i 2017, en la sessió de 28 de febrer de 2020.

Firmado digitalmente por ROSSELLO
VILLALONGA JUAN CARLOS - 41737285J
Fecha: 2020.03.04 12:03:11 +01'00'
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VI. AL·LEGACIONS
- Consell Insular de Mallorca (pàg. núm. 163)
- Consell Insular de Menorca (pàg. núm. 197)
- Consell Insular d'Eivissa (pàg. núm. 225)
- Consell Insular de Formentera (pàg. núm. 229)
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AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

197

AL·LEGACIONS A L’INFORME PROVISIONAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS DE LES SUBVENCIONS I DELS CONTRACTES CORRESPONENT ALS
EXERCICIS 2016 I 2017

SUBVENCIONS
Al·legació número: 1

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-CF03CA90-DFB6-4B77-8BA0-182AD23371C1 13/02/2020 11:03:22 Pag.:1/26
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Limitacions de l'abast: (46)
Paràgraf al·legat: Consell Insular de Menorca no ha retut a l'SCIB la informació relativa a l'activitat
subvencionadora o, si escau, el certificat negatiu de la seva existència corresponent als exercicis 2016 i 2017
de les entitats dependents, excepte pel que fa al Consorci de Residus i Energia de Menorca. Així mateix,
durant el treball de verificació de la població sobre la qual s'ha d'extreure la mostra, s'han detectat ajudes
que no han estat trameses a l'SCIB. En conseqüència, ateses aquestes incidències, no es pot garantir la
integritat de l'activitat subvencionadora del Consell per als exercicis 2016 i 2017.
Text al·legació: En prenem nota, es tindrà en compte per a propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 2
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Incidències més significatives (46)
Paràgraf al·legat: En cap dels expedients analitzats no consta que l'interventor hagi emès un certificat
d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven
de la concessió de les subvencions (art. 15.4 del TRLS).
Text al·legació: Al punt 16.3 de les bases d’execució del pressupost del Consell Insular de Menorca consta
que L’expedició d’RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens objecció, equival
a la fiscalització favorable de la despesa corrent. També consta a la mateixa base 16 que la gestió s’ha de
realitzar amb la major economia procedimental que sigui possible. Així doncs, es considera que els
documents comptables signats per l’interventor, que a més normalment es realitzen amb operació prèvia i
per tant impliquen una retenció del crèdit, i que consten a l’expedient d’aprovació de l’òrgan competent, son
documentació suficient per considerar que la despesa està fiscalitzada favorablement i que té la cobertura
pressupostària que es pretén garantir a la certificació de l’existència de crèdit.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
1

Al·legació número: 3
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Incidències més significatives (46)
Paràgraf al·legat: 4. L'assignació de subvencions directes suposa una excepció als principis generals de
publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva. Això no
succeeix en el cas del Consell Insular de Menorca, atès que les subvencions directes representen el 43 % i el
52 % de l'activitat subvencionadora dels exercicis 2016 i 2017, respectivament.
Text al·legació: Degut a les característiques demogràfiques de l’illa i l’important teixit associatiu existent,
encara que poc divers, en molts casos no permet portar a terme una convocatòria pública. En tot cas, en cada
subvenció directe queda justificada la seva conveniència o necessitat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-CF03CA90-DFB6-4B77-8BA0-182AD23371C1 13/02/2020 11:03:22 Pag.:2/26
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 4
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Incidències més significatives (46)
Paràgraf al·legat: 6. En cap dels expedients analitzats no consta que la Intervenció del Consell hagi
realitzat la fiscalització prèvia de l'expedient de concessió de la subvenció (art. 214.2 i 219.4 del TRLRHL).
Text al·legació: Al punt 16.3 de les bases d’execució del pressupost del Consell Insular de Menorca consta
que L’expedició d’RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens objecció, equival
a la fiscalització favorable de la despesa corrent. També consta a la mateixa base 16 que la gestió s’ha de
realitzar amb la major economia procedimental que sigui possible. Així doncs, es considera que els
documents comptables signats per l’interventor, que a més normalment es realitzen amb operació prèvia i
per tant impliquen una retenció del crèdit, i que consten a l’expedient d’aprovació de l’òrgan competent, son
documentació suficient per considerar que la despesa està fiscalitzada favorablement i que té la cobertura
pressupostària que es pretén garantir a la certificació de l’existència de crèdit.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 5
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Incidències més significatives (46)
Paràgraf al·legat: 7. En tots els expedients manca que el Consell Insular hagi realitzat l'autoavaluació dels
programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i
la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
Text al·legació: Aquest requisit s’ha començat a exigir per part del Consell Insular de Menorca a partir de
l’exercici 2019.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 6
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Incidències més significatives (47)
Paràgraf al·legat: 8. En cap dels expedients no consta haver complert el deure de subministrar la
informació relativa a la convocatòria i a la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions en relació amb l'atorgament de les ajudes (art. 33 i 34 de la TRLS).
Text al·legació: No ha sigut fins a l’exercici 2019 que s’ha comptat amb recursos tècnics i personals
suficients per donar resposta a aquesta obligació.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 7
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a1: Ajuts de minimis per promoure
pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de l'illa, mitjançant el contracte agrari de la Reserva de
Biosfera per a l'any 2016 i a2: Ajuts de minimis al teixit empresarial i associatiu de Menorca per a l'any
2017 (49 i 51)
Paràgraf al·legat: No consta l'existència de l'informe preceptiu previ de la direcció insular competent en
matèria de pressuposts (art. 15.1 del TRLS).
Text al·legació: Es pren nota i es tindrà en compte per a properes convocatòries.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 8
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a1: Ajuts de minimis per promoure
pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de l'illa, mitjançant el contracte agrari de la Reserva de
Biosfera per a l'any 2016 (49)
Paràgraf al·legat: No consta l'informe inicial d'avaluació de les sol·licituds presentades i de la primera
documentació que les acompanya, en què s'hauria de deixar constància de les 23 deficiències detectades i la
proposta d'oportunitat per a esmenar-les.
Text al·legació: Les 23 deficiències detectades consten a l’informe d’instrucció, als beneficiaris se’ls fa una
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notificació explicant les deficiències i donant un termini per esmenar-les. Al mateix informe consta el
resultat d’aquestes notificacions.
Les 23 notificacions que es van enviar són als titulars que es van relacionar a la informació prèvia de
resposta a la primera revisió de la SCIB. Amb la informació prèvia enviada, es va adjuntar còpia de les 23
notificacions, la instància amb el registre d’entrada de la documentació requerida i en el cas d’expedients
que van quedar denegats, l’informe individual de denegació, atès que alguns d’ells no van arribar a
presentar la documentació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 9
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (51)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 3 i 4, el pressupost de les activitats que volen dur a terme els
beneficiaris no inclou tots els ingressos amb els quals s'han de finançar les activitats (base 7.2.A.m.).
Text al·legació: En aquest cas, si no especifiquen que obtenen ingressos d'altres mitjans, s'entén que es
finança l'activitat en fons propis. (en cas que la sindicatura així ho estimi convenient es pot sol·licitar al
beneficiari que aporti aquesta informació.)
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 10
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (51)
Paràgraf al·legat: En els expedientes núm. 3 i 5 no consten el pressupost ni la memòria signats en què es
detallin les actuacions de promoció que volen realitzar i la previsió de les fires a les quals volen assistir
(base 7.2.A.m).
Text al·legació: En data 21.02.2019, RE CAIB, núm. 279 de data 22.02.2019, es va remetre la
documentació relativa a l’expedient de referència. S’adjunta la documentació requerida perquè es tengui en
compte en cas de no haver-se enviat correctament
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): -Doc.1
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 11
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En cap els expedientes fiscalitzats no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi
comprovat l'adequada justificació (art. 42 del TRLS).
Text al·legació: Seguint les instruccions del departament de Serveis Generals, als expedients de l'any 2017,
després que els tècnics del departament emetessin l'informe de justificació corresponent, no es feia cap altre
tràmit. A partir de l'any 2018, tal i com ens varen indicar, a l'informe de concessió s'inclou una referència als
ajuts de l'any anterior.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 12
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 3 i 5 no consta el justificant del pagament per a totes les
despeses (base 14.2.b).
Text al·legació: La comprovació de la despesa es realitza amb la presentació del compte justificatiu
simplificat. No es requereix la presentació dels justificants de pagament, el document a presentar és l'annex
IV complimentat. Es realitza tal com diuen les bases una revisió aleatòria. S'adjunta novament informe de la
revisió.(ja enviat a la carpeta 6.2 de data 21.11.2019)
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Doc.2
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 13
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 3, 4 i 5 no consten els altres ingressos que han de finançar
l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència (base 14.2.c) .
Text al·legació: El fet de no indicar a l'annex IV altres ingressos o subvencions que financen l'activitat, o de
ser aquests menors que el cost de l'activitat, entenem que s'ha finançat amb fons propis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 14
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En els expedientes núm. 2, 4 i 5 no consta acreditat que els beneficiaris no hagin rebut,
en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de
pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 200 milers d'euros
Text al·legació: En data 21.02.2019, RE CAIB, núm. 279 de data 22.02.2019, es va remetre la
documentació relativa a l’expedient de referència. S’adjunta la documentació requerida perquè es tengui en
compte en cas de no haver-se enviat correctament
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Doc.3
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 15
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 5, el Consell concedeix un ajut, per un import de 2 milers d'euros,
per assistir a una fira que s'inicia abans del període elegible i que finalitza el 16 d'octubre de 2016, que és la
data d'inici del període elegible.
Text al·legació: Es transcriu el punt 12 de l'informe tècnic de concessió (que es va remetre anteriorment)
amb el criteri raonat que es va adoptar en el cas que ens ocupa:
"12. Dos dels sol·licitants sol·liciten una ajuda per assistir a una fira que s'inicia abans del període
subvencionable i finalitza dia 16 d'octubre de 2016 (data d'inici del període subvencionable). Els que
subscriuen consideren que es pot subvencionar aquest ajut en la convocatòria present. Aquesta fira està
compresa en dos períodes i per tant es podria presentar a la convocatòria d'aquest any o haver sol·licitat
l'ajut a la convocatòria anterior.
Revisats els expedients de l'any 2016 es comprova que Sillas Menorca SL, va sol·licitar un ajut per assistir
a la mateixa fira la convocatòria de l'any 2016 i per tant se li ha de denegar l'ajut per aquesta fira. SASGA
YACHTS SL, no es va presentar a la convocatòria de l'any 2016 i per tant se li pot concedir l'ajut per
aquesta fira a la convocatòria de l'any 2017."
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 16
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. a. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA. a2: Ajuts de minimis al teixit
empresarial i associatiu de Menorca per a l'any 2017 (52)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 4 no consta tot el material gràfic relatiu a la publicitat del suport
econòmic del Consell Insular de Menorca (base 15 k).
Text al·legació: L'import concedit al sol·licitant va ser de 14.000€. En el moment de tramitar el pagament
es va penalitzar en un 1% l'import de l'actuació on no es va fer difusió del logo del CIM (base 16.5.c).
L'import pagat finalment va ser de 13.970€.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 17
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 1-2016: Ajuda
per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència i Programa d'Oci per a l'any 2016
(53)
Paràgraf al·legat: S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació
d'aquesta subvenció nominativa, d'acord amb el que determina l'article 7 del TRLS. No obstant això, aquesta
forma de procedir no garanteix la concurrència ni la igualtat de tracte i no-discriminació dels beneficiaris
finals, que serien les associacions de gent gran, ni tampoc la igualtat de tracte i la no-discriminació entre els
diferents projectes que presentin les associacions. Aquesta subvenció s'hauria d'haver tractat com una
subvenció amb convocatòria, amb l'establiment de criteris objectius de selecció de projectes, en la qual la
Federació podria haver actuat com a entitat col·laboradora.
Text al·legació: Des de fa temps, el Consell Insular de Menorca va instrumentar aquesta col·laboració
d’acord amb l’article 7 del TRLS, amb una subvenció nominativa a la Federació d’Associacions de Persones
Majors de Menorca perquè estava integrada per totes les associacions i els clubs de persones majors ubicats
a l'àmbit territorial de la illa de Menorca i permetia donar suport a les entitats sense ànim de lucre de gent
gran que realitzen activitats de caràcter sociocultural, promouen accions d’ajuda mútua i solidaritat,
fomenten hàbits de vida saludables, donen suport en el procés d’envelliment, i duen a terme programes i
activitats de promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència, oci i temps lliure. D’aquesta
forma es garantia una gestió més eficient d’aquesta col·laboració, atès que els Club de Jubilats comptaven
amb una estructura organitzativa molt dèbil.
La Federació és l'encarregada de distribuir l'import que rep del Consell entre la totalitat de les associacions i
clubs de jubilats que la integren, en la forma i la quantia que es consideri més equitativa segons el criteri de
la Federació.
La Federació integra totes les associacions i els clubs de persones majors de Menorca. I com agrupació
d’associacions disposa de canals de coparticipació en les decisions per part de totes elles.
D’ençà a la col·laboració amb la Federació, tenint en compte les relacions habituals del Consell Insular de
Menorca tant amb la Federació com amb les associacions que la integren, no ens consta cap queixa i/o
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reclamació que indiqui discriminació entre elles respecte a la distribució de l’ajut.
Per totes aquestes consideracions,entenem que es garanteix la concurrència i la igualtat de tracte.
Així mateix, entenem que per les característiques demogràfiques de l’illa i del seu teixit associatiu és ben
possible que les subvencions directes puguin ser una eina prou vàlida per a l’interès públic de l’illa, sempre
que quedi justificat i acreditat com en aquest cas.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 18
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 1-2016: Ajuda
per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència i Programa d'Oci per a l'any 2016
(53)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta la presentació d'una acreditació de no trobar-se sotmès a cap
dels supòsits de prohibició i d'incompatibilitat establerts en la normativa en matèria de subvencions, per
poder obtenir la condició de beneficiari (art. 10 del TRLS).
Text al·legació: Per l’exercici de referència de l’expedient de l’any 2016, aquesta circumstància sembla que
no es requeria en els convenis per instrumentalitzar ajudes nominatives, cosa que si es feia en les
convocatòries d’ajuts.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 19
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 1-2016: Ajuda
per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència i Programa d'Oci per a l'any 2016
(53)
Paràgraf al·legat: Quant a les obligacions del beneficiari, la convocatòria no estableix l'acreditació de
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguritat Social i amb el CIME o
una declaració responsable o, en el seu cas, la signatura de l'autorització al Consell Insular per efectuar dita
comprovació (art. 11 del TRLS).
Text al·legació: Per l’exercici de referència de l’expedient de l’any 2016, aquesta circumstància sembla que
no es requeria en els convenis per instrumentalitzar ajudes nominatives, cosa que si es feia en les
convocatòries d’ajuts.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 20
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 1-2016: Ajuda
per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència i Programa d'Oci per a l'any 2016
(54)
Paràgraf al·legat: No obstant això, la primera justificació parcial de la subvenció s'ha realitzat fora de
termini, excedint-se un total de 3 mesos. La presentació fora de termini de la justificació és una infracció
lleu, conforme a l'article 61 del TRLS. Per tant, el Consell hauria d'haver obert un expedient sancionador
contra el beneficiari per incompliment del termini de justificació fixat en el conveni de col·laboració, amb la
imposició d'una multa per una quantia entre 75 i 6.000 euros (art. 58 del TRLS).
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No consta que el tècnic corresponent hagi emès cap informe relatiu a la comprovació de la validesa de la
documentació presentada en la segona justificació.
En la documentació justificativa presentada no consten els justificants de pagament de les factures
corresponents a la despesa elegible (art. 39 i 40.2 del TRLS).
En el detall d'ingressos i despeses que ha presentat la Federació, consten declarats ingressos corresponents a
les quotes que han pagat els socis, sense especificar l'import de la quota ni el nombre de socis inscrits.
No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que permeti el control de
la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Text al·legació: Respecte de les observacions relatives a la mancança d’alguna informació, documentació
i/o tramitació a l’expedient, cal esmentar que la tècnica gestora d’aquest expedient ja no treballa al Consell
Insular de Menorca, i per tant, resulta difícil acreditar el motiu d’aquesta mancança.
Pel mateix motiu, resulta difícil determinar per quin motiu no es va iniciar expedient sancionador per
l’incompliment del termini de la primera justificació parcial. I tampoc quin va ser el motiu del retard en la
justificació.
Així mateix, cal esmentar que des del Consell Insular de Menorca s’intenta facilitar la gestió dels expedients
de subvencions a les entitats col·laboradores, quan s’actua de bona fe i, amb la voluntat i intencionalitat de
donar compliment a les prestacions objecte de les mateixes. A més tenint en compte que per les
característiques demogràfiques de l’illa, el seu teixit associatiu massa vegades disposen d’una estructura
organitzativa feble, i que el volum de tramitació d’expedients per part del Consell Insular de Menorca,
especialment al Departament de Benestar Social (aproximadament 25% del pressupost del CIM), és molt
elevat i els recursos humans per a la seva tramitació escassos.
En sessió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca 18 de juny de 2018, es va aprovar
el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Federació d’Associacions de Persones
Majors de Menorca per al foment i la realització de programes i activitats adreçats al sector de població de
la gent gran per a l’any 2018. En aquest mateix moment, arran de la fiscalització per part de la SCIB dels
comptes 2015, es van comprovar les justificacions dels convenis 2016 i 2017, i acordar l’aprovació dels
seus comptes justificatius
Així mateix, cal indicar que les relacions de transferències van ser remeses a la Sindicatura de Comptes en
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data 12-12-19 mitjançant tramitació telemàtica al seu portal web. Preguem que l’esmentada documentació
es tengui en compte per a l’elaboració de l’informe.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 21
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Exp. núm. 2-2016: Ajuts a
l’ocupació per al col·lectiu de persones en risc d’exclusió i amb especials dificultats d’inserció (RMI) per a
l’any 2016 (54)
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Paràgraf al·legat: L'SCIB no ha pogut revisar aquest expedient, atès que el Consell Insular de Menorca no
ha aportat la documentació requerida
Text al·legació: La documentació relativa a aquest expedient va ser remesa a la Sindicatura de Comptes en
data 12-12-19 mitjançant tramitació telemàtica al seu portal web. Preguem que l’esmentada documentació
es tengui en compte per a l’elaboració de l’informe.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 22
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 3-2016:
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el Consell Regulador de la Denominació
d'Origen del formatge (CRDO), per a realitzar actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca durant
2016 (55)
Paràgraf al·legat: No consta un sistema de validació i d'estampillament dels justificants de despesa que
permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS).
Text al·legació: Els justificants estaven estampillats, però amb la convivència amb els justificants físics i
electrònics no es va considerar adient, en el seu moment, estampillar la resta i enviar-los.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 23
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 4-2017: Ajut a
l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i pel desenvolupament de projectes propis i de
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cooperació, per a l'any 2017 (56)
Paràgraf al·legat: La despesa finançada a través de la partida pressupostària 6 41500 489001, per un
import de 10 milers d'euros, no figura en la relació tramesa a l'SCIB de subvencions atorgades pel Consell
Insular per a l'any 2017.
Text al·legació: Es pren nota i es tindrà en compte per a propers exercicis.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 24
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 4-2017: Ajut a
l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i pel desenvolupament de projectes propis i de
cooperació, per a l'any 2017 (56)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi comprovat
l'adequada justificació (art. 42 del TRLS).
Text al·legació: Actualment, i seguint instruccions del departament de serveis generals, als informes de
proposta de resolució de les subvencions s’informa sobre la justificació de l’any anterior per tal que l'òrgan
que atorga la subvenció en pugui comprovar l'adequada justificació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 25
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADORA. b. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA. Expedient núm. 5-2017: Ajut
incentiu a l'Associació de Fabricants de Calçat de Menorca per a les campanyes i les actuacions de
promoció i publicitat, per a l'any 2017 (57)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta que l'òrgan que atorga la subvenció n'hagi comprovat
l'adequada justificació (art. 42 del TRLS).
Text al·legació: Seguint les instruccions del departament de Serveis Generals, als expedients de l'any 2017,
després que els tècnics del departament emetessin l'informe de justificació corresponent, no es feia cap altre
tràmit. A partir de l'any 2018 (no des del mes de gener i per tant no a tots els expedient de subvenció) en els
antecedents dels convenis, s'indica quina ha estat la subvenció correctament justificada l'any anterior. Quan
es va aprovar expedient de subvenció per aquesta associació per l'any 2018, encara, des de Serveis Generals,
no s'havia donat aquesta instrucció i tampoc consta a l'expedient.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

CONTRACTES
Al·legació número: 26
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): B. FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL
COMPLIMENT DE LEGALITAT. Limitacions de l'abast (123)
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Paràgraf al·legat: El Consell Insular de Menorca no ha retut a l'SCIB tota la informació relativa a l'activitat
contractual de les seves entitats dependents o, si escau, el certificat negatiu de la seva inexistència. Atesa
aquesta mancança, no es pot garantir que la informació que consta en aquest Informe comprengui la totalitat
de l'activitat contractual del Consell Insular corresponent als exercicis 2016 i 2017.
Text al·legació: Es pren nota. No obstant això, a partir de l’exercici 2018 ja s’informa l’activitat contractual
de les entitats dependents.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 27
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 1. Aspectes generals (125)
Paràgraf al·legat: El Consell Insular, a l’empara de la base 16a. 1 d’execució dels pressuposts dels
exercicis 2016 i 2017 en matèria de gestió financera, no formalitza les resolucions d’autorització, de
disposició, de reconeixement de les obligacions ni d’autorització dels pagaments, quan són actes
administratius reservats a òrgans unipersonals, i estableix, com a suport suficient, la signatura dels
documents comptables, la qual cosa no és conforme al que disposa l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 165 de
TRLRHL. Així mateix, en el punt 16a 3 de les bases d’execució dels pressuposts del Consell consta que
l’expedició de documents de reconeixement de crèdit o de qualsevol document comptable signat per
l’interventor, sense objeccions, equival a la fiscalització favorable de la despesa corrent.
Text al·legació: A efectes de major agilitat i eficiència, la fiscalització de la intervenció s’inclou a l’informe
jurídic, en el qual figura el vist i plau de l’interventor, no obstant açò s’intentarà fer una referència més
concreta a la fiscalització prèvia. A més a les bases d’execució dels pressuposts del CIM pels anys 2016 i
2017 (clàusula 16.3 ) preveuen que l’expedició de RC o qualsevol altre document comptable signat per
l’interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent. S’ha
d’assenyalar que els preceptes legals citats per la Sindicatura, serveixen, segons el nostre criteri, per avalar
la forma d’actuar del Consell Insular de Menorca, en el sentit que l’article 165 TRLHL, estableix que les
bases d’execució del pressupost que integren la documentació pressupostària; “contendrán la adaptación de
las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad,
así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se
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consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gestos y recaudación de los
recursos...”. Precisament la regulació de les bases d’execució del pressupost del Consell Insular pretén
adaptar la tramitació de la despesa corresponent a la contractació de la manera més eficaç possible tenint en
compte els mitjans personals de què disposa el Consell Insular, assegurant sempre el control que correspon a
l’òrgan interventor.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 28
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(125)
Paràgraf al·legat: D’acord amb el decret de Presidència núm. 108, de 9 de juliol de 2015, d’organització
del Consell Insular i d'atribució de competències als consellers executius, l’ordre d’inici dels expedients de
contractació que la normativa atribueix a la Presidència queda delegada en els consellers executius, en
l’àmbit que correspongui al seu departament. En l’expedient núm.1, l’ordre d’inici i la proposta d’aprovació
de l’expedient al Consell Executiu, les ha dutes a terme la Presidència del Consell, i no el conseller executiu
de l’àrea corresponent.
Text al·legació: D’acord amb el decret de Presidència núm. 105, de 8 de juliol de 2015, de creació dels
departaments del Consell Insular de Menorca, corresponia al departament de Presidència la competència en
matèria de carreteres. Per tant és correcte que l’ordre d’inici i la proposta d’aprovació de l’expedient al
Consell Executiu, la portés a terme la Presidència, que disposa de les mateixes facultats dels consellers
executius en les matèries incloses en l’àmbit d’actuació del departament que encapçala.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 29
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: L’expedient núm.5, s’ha tramitat per urgència, la qual consta justificada per la necessitat
d’agilitzar al màxim el procés de contractació per poder justificar en termini una subvenció concedida, i
«per la reducció considerable de les missions de gasos d’efecte hivernacle que això suposa». Atès que el
Consell podia haver previst aquest fet amb antelació suficient, la dita tramitació per urgència no s’adequa a
les disposicions de l’article 112 del TRLCSP.
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 30
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En cap dels expedients no consta que l’interventor hagi emès un certificat d’existència
de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven del contracte
(art. 109 del TRLCSP).
Text al·legació: Les bases d’execució dels pressuposts del CIM pels anys 2016 i 2017 (clàusula 16.3 )
preveuen que l’expedició de RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens
objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 31
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En el PCAP de l’expedient núm. 8 no consten els criteris d’adjudicació de caràcter
social o ambiental que, d’acord amb la Instrucció per a la contractació socialment responsable i sostenible
del Consell Insular de Menorca (aprovada pel Ple del Consell, el 18 de juliol de 2016), són d’inclusió
obligatòria, excepte en els quals l’òrgan de contractació consideri que, ateses les característiques del
contracte, el seu objecte o l’oferta de mercat, no sigui apropiat incorporar-los, fet que ha de quedar
degudament motivat en l’expedient mitjançant l’informe corresponent.
Text al·legació: Es tracta d’una errada en la remissió de la documentació. Es remet adjunt l’informe de
data 6 d’abril de 2017, signat electrònicament per la responsable, on, de conformitat amb la Instrucció
per a la contractació socialment responsable i sostenible del Consell Insular de Menorca, es justifica
la no inclusió de les condicions especials d’execució de caràcter social o ambiental.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Doc. 4 Informe
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 32
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En el PCAP de l’expedient núm. 1 s’estableixen com a criteris de valoració de les
ofertes presentades el preu i els criteris mediambientals, aquests darrers no avaluables mitjançant fórmules,
i s’indica que la documentació relativa als dits criteris de valoració s’ha de presentar dins el mateix sobre i
s’ha de qualificar simultàniament a l’oferta econòmica. Per tant, s’incompleix l'article 150.2 del TRLCSP,
que disposa que l’avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
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fórmules s’ha de realitzar amb posterioritat, i de forma separada, a la dels criteris en els quals no concorre
aquesta circumstància.
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 33
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En el PCAP de l’expedient núm. 5, tramitat mitjançant un procediment obert amb
valoració de criteris no avaluables mitjançant fórmules, no consta la distribució de les puntuacions per
assignar als criteris i subcriteris, subjectius i tècnics, que s’han de valorar per cada una de les ofertes
presentades.
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 34
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: El PCAP de l’expedient núm. 1, tramitat mitjançant un procediment negociat sense
publicitat amb valoració de criteris objectius, no determina la distribució de les puntuacions per assignar als
criteris i subcriteris mediambientals que s’han de valorar per cada una de les ofertes presentades.
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 35
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 3, 5 i 6 no consta la justificació dels criteris d’adjudicació del
contracte (art. 109.4 del TRLCSP).
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Text al·legació: En l’expedient núm.3 consta l’informe del servei emès en data 17 de juny de 2016 per
l’ETOP del CIM, la senyora Amalia Quintanilla Zamora, en el qual es justifica que sigui l’únic criteri
d’adjudicació el del preu més baix, atès que el contracte d’obres té per objecte l’asfalt del Camí de
Tramuntana, sense impacte significatiu en el medi ambient, i no es troba en cap dels supòsits prevists en
l’art. 150.3 del TRLCSP.
Pel que fa a l’expedient núm.5, es pren nota per futurs procediments.
Pel que fa a l’expedient núm.6, en l’informe del servei de data 30 de maig de 2017, que consta a
l’expedient, encara que expressament no es justifiquen els criteris d’adjudicació, sí que en la seva
determinació d’alguna manera queda justificat aquest criteri. No obstant es pren nota per futurs
procediments.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 36
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En el PCAP dels expedients núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8, la fórmula per valorar les ofertes
econòmiques és l’anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació
màxima atribuïble al preu pel quocient entre l’oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen
significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la
qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
Text al·legació: Es pren nota, s'estudiaran altres fórmules per valorar les ofertes econòmiques. En qualsevol
cas, agrairem que des de la Sindicatura de Comptes se’ns indiqui formules que, a criteri de la Sindicatura
siguin idònies per a valorar el criteri preu.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 37
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En els PCAP dels expedients núm. 2, 4, 5, 6 i 8 s’estableix la possibilitat d’apreciar una
oferta anormal o desproporcionada, mitjançant l’aplicació dels paràmetres determinats en l’article 85 del
RGLCAP, que tan sols és aplicable als procediments amb un únic criteri d’adjudicació (preu). Els dits
expedients s’han tramitat mitjançant un procediment obert amb múltiples criteris d’adjudicació, per la qual
cosa la valoració de l’existència de baixes anormals o desproporcionades no s’hauria d’haver realitzat tenint
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en compte, exclusivament, el criteri del preu. En conseqüència, l’òrgan de contractació hauria d’haver
establert i detallar, de forma explícita, en el PCAP, els paràmetres per apreciar una baixa anormal o
desproporcionada distints al criteri d’adjudicació.
Text al·legació: Els expedients es regeixen per l’art. 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, regulador del
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector públic (TRLCSP) que, a diferència del que preveu l’actual
149.5 LCSP/2017, preveu com a potestatiu establir en els plecs altres paràmetres objectius, distints dels
prevists en l’article 85 del RGLCAP.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 38
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En l’expedient núm. 3 no consta la retenció de crèdit de l’1% de l’import de licitació per
a la conservació, la protecció i l’enriquiment del patrimoni històric o per al foment de la creativitat artística
(art. 8/0 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de Illes Balears).
Text al·legació: Es tracta d’una errada. L’observació es tindrà en compte per a futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 39
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En l’expedient núm. 4, corresponent a un contracte d’obres de caràcter pluriennal
subjecte a revisió del preu, no consten les retencions de crèdit necessàries per atendre les despeses derivades
de les revisions aplicades a cada un dels exercicis (art. 105.1 del RGLCSP).
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 40
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: El PCAP dels expedients núm. 5 i 6 incorpora condicions especials d'execució de
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caràcter social i ambiental, tal com determina la Instrucció per a la contractació socialment responsable i
sostenible del Consell Insular de Menorca, aprovada pel Ple del Consell el 18 de juliol de 2016. No obstant
això, la majoria de les dites condicions especials no es concreten, a fi de poder verificar la prestació correcta
del contractista.
Text al·legació: Es pren nota, es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 41
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En l’expedient núm. 4 no consta l’informe jurídic relatiu a la segona pròrroga aprovada,
així com tampoc hi consten la fiscalització prèvia i la conformitat de l’interventor.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments. No obstant l’anterior,
l’expedient es regeix pel TRLCSP i no contemplava expressament (en la seva DA Segona, relativa a les
normes específiques de contractació de les Entitats Locals) la necessitat d’emetre informe jurídic en cas de
pròrrogues del contracte.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 42
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 3, 4, 5, 6, 7 i 8, la Mesa de Contractació requereix al licitador
que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa la documentació justificativa establerta en l’article
151.2 del TRLCSP, quan, d’acord amb aquest precepte, hauria de ser l’òrgan de contractació el que requerís
la dita documentació.
Text al·legació: Aquesta manera de procedir s’efectuava d’acord amb els criteris de l’Advocacia de l’Estat
recollits en la Circular de l'Advocacia de l'Estat núm. 3/2010, de 19 d'octubre de 2010 que considerava
funcions pròpies de la Mesa de contractació fer el requeriment, d'acord amb l'art. 22 del RD 817/2009, de 8
de maig, de desenvolupament parcial de la LCSP . En qualsevol cas es pren nota del Criteri de la
Sindicatura i es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 43
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 4 i 8, ni en l’acord d’aprovació de la despesa del Consell
Executiu ni en el contracte no s’indica la partida pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar el preu
(art.26 del TRLCSP)
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Text al·legació: Es tracta d’expedients de despesa avançada amb càrrec a exercicis pressupostaris futurs de
conformitat amb el previst a l’article 110.2 TRLCSP i les bases d’execució del pressupost, en què
l’adjudicació del contracte es sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en
l’exercici en que s’ha d’executar el contracte. Veure apartat segon de la part dispositiva de l’acord que es
transcriu a continuació;

Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 44
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 2, 4 5, 7 i 8, tramitats mitjançant procediment obert, l’òrgan de
contractació ha adjudicat el contracte fora dels terminis establerts en la normativa de contractació (art. 161
TRLCSP).
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 45
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(127)
Paràgraf al·legat: En cap dels expedients revisats no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució
d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).
Text al·legació: Aquesta observació s’ha contestat més amunt. Veure apartat primer Aspectes generals.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 46
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 5. Publicitat dels contractes (127)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 1 no s'ha dut a terme l'exposició pública, ni l'anunci en el BOIB, del
PCAP i del PPT, a efectes de presentació de possibles reclamacions (art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears).
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 47
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 6 no consta l'acreditació que l'adjudicatari es trobi al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb el mateix Consell Insular, tal com s'indica en el PCAP.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 48
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En el PCAP de l'expedient núm. 8 no consten les condicions mínimes o els llindars que
el contractista ha d'assolir per acreditar la solvència tècnica.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 49
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En el PCAP de l'expedient núm. 2, per acreditar la solvència econòmica i financera de
les empreses no espanyoles, s'exigeix estar en disposició del conjunt de mitjans genèrics als quals fa
referència l'article 78 del TRLCSP, sense especificar, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que,
en funció de l'objecte del contracte, s'han d'assolir per ser considerats solvents.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 50
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 2, 3 i 6, la classificació empresarial que ha aportat l'adjudicatari
és de l'any 2010. En l'expedient no consta una actualització de la classificació de la Junta de Contractació
(art. 70.2 TRLCSP).
Text al·legació: Respecte als expedients 3 i 6 es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments.
En l’expedient núm. 2 s’ha comprovat que en la documentació presentada pel licitador seleccionat per
l’adjudicació del contracte en data 21 de juliol de 2016, consta el certificat de la classificació empresarial de
l’empresa emès pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques emès en data 1 d’abril de 2016.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 51
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 5 es requereix al licitador que ha presentat l'oferta econòmica més
avantatjosa la documentació justificativa establerta en l'article 151.2 del TRLCSP, que s'ha de presentar en
un termini de deu dies hàbils. Atès que l'expedient s'ha tramitat per urgència, aquest termini s'hauria d'haver
reduït a la meitat (art. 112.2.b TRLCSP).
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 52
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 2, 3, 4, 5, 6 i 7, tant en el seu PCAP com en l'anunci de licitació
del contracte es limita la presentació de les ofertes a l'hora de tancament del registre d'entrada del Consell
Insular del dia de venciment del termini. El termini, en dies naturals, que estableix el TRLCSP inclou l'últim
dia complet, és a dir, fins a les 24 hores.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 53
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 6. Selecció dels contractistes (128)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 2 no consten diligenciats els dubtes i les qüestions que plantegen
els licitadors relatives al PCAP i al PPT, ni la seva entrada en el registre.
Text al·legació: Segons la lletra Y del quadre de característiques del contracte les consultes tècniques,
s’havien de dirigir a una adreça de correu electrònic, en conseqüència no consta registre d’entrada.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 54
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 7. Formalització del contracte (128)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 4, corresponent a les obres de millora de la carretera FerreriesCiutadella, s'ha dut a terme una modificació del contracte, per un import de 45 milers d'euros, sense que en
consti la formalització ni el reajustament de la garantia en funció del dit import (art. 219.2 i 99.3 del
TRLCSP).
Text al·legació: No es va dur a terme. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
22

Al·legació número: 55
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (128)
Paràgraf al·legat: El PCAP dels expedients núm. 5 i 6 estableix condicions especials d'execució de
caràcter social i ambiental. En l'expedient núm. 5 no consta que l'òrgan de contractació hagi verificat el
compliment de les dites condicions especials de l'adjudicatari. En l'expedient núm. 6 consta que
l'adjudicatari ha acreditat el compliment de la condició especial relativa a la contractació de persones amb
dificultats d'accés al mercat laboral, si bé no queda acreditada la relativa a la dificultat d'accés al mercat
laboral d'aquests treballadors. No consta que s'hagi verificat el compliment de la resta de condicions
especials d'execució.
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Text al·legació: Pel que fa a l’expedient núm. 5, consultat el servei responsable del seguiment del
contracte, es confirma que no s’ha verificat el compliment de les condicions especials d’execució.
A l’expedient núm. 6 queda acreditat el grau de discapacitat dels treballadors (al tractar-se d’una empresa
amb més de 50 treballadors).
En l'actualitat, tots els plecs de clàusules administratives recullen instruments de verificació de les
condicions socials i ambientals, la qual cosa facilitarà que les unitats de seguiment del contracte controlin el
seu compliment efectiu.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 56
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (129)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 5 no consta un programa de desenvolupament de les feines o un pla
d'obra amb una previsió temporal i del cost de l'obra, tal com s'estableix en el PCAP.
Text al·legació: Consultat el servei responsable del seguiment del contracte. Es confirma que no consta el
programa ni un pla d’obra. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 57
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (129)
Paràgraf al·legat: Quant a la revisió del pagament de les factures i al compliment dels terminis establerts
en l'article 216.4 TRLCSP, s'ha posat de manifest que en tots els expedients revisats s'han realitzat
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pagaments superant els 30 dies des de la data de conformitat/registre de la factura.
Text al·legació: Es pren nota. Es tindrà en compte en els futurs procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 58
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA (130)
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Paràgraf al·legat: El president del Consorci ha adjudicat el contracte fora del termini establert en la
normativa de contractació (art. 161 del TRLCSP).
Text al·legació: L'apartat 1 de l'article 161 del TRLCSP estableix quan l'únic criteri a considerar per a
l'adjudicació sigui el preu, l'adjudicació haurà de recaure en un termini màxim de 15 dies (naturals) a
comptar des del següent a l'obertura de les proposicions.
Per aquest Consorci, el qual no disposa d'un servei específic de contractació, es fa difícil donar compliment
a aquest termini, més tenint en compte que entre l'obertura de les proposicions i la seva adjudicació s'ha de
requerir al licitador millor classificat perquè en el termini de 10 dies HÀBILS presenti la documentació
administrativa corresponent. Així mateix, en el present expedient fiscalitzat va donar-se un nou termini de 3
dies, previst en el plec i en la normativa, per esmenar la documentació presentada.
No obstant, es Pren nota i es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 59
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA (130)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució d'adjudicació
(art. 214 del TRLRHL).
Text al·legació: S'ha de tenir en compte que el procediment fiscalitzat es tracta d'un contracte administratiu
especial, el qual suposa un ingrés per part de l'administració, i per tant no procedia emetre el corresponent
document comptable de disposició o compromís de despesa.
Per la seva part, tal com preveu la normativa reguladora, en la mesa de contractació en la que es proposa
l'adjudicació a favor del licitador millor classificat assisteix com a vocal una representació de la intervenció
que va emetre el seu vot favorable.
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No obstant es pren nota i es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 60
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA (130)
Paràgraf al·legat: La publicació de la formalització del contracte en el BOIB s'ha realitzat fora dels
terminis establerts en la normativa de contractació (art. 154 del TRLCSP).
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Text al·legació: Per algun error durant la tramitació no es va donar compliment al termini.
Es Pren nota i es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 61
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA (130)
Paràgraf al·legat: No consta la remissió del contracte i la seva pròrroga al Registre de Contractes

del Sector Públic (article 30 del TRLCSP).
Text al·legació: Per algun error en la tramitació, no va ser enviat al registre de contractes.
Es Pren nota i es tindrà en compte en els futurs procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 62
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA (131)
Paràgraf al·legat: El preu del contracte s'estableix en termes de preus unitaris referits a cadascuna de les
categories de paper i cartó recuperats, prenent com a valor de referència el de mercat publicat per l'entitat
Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón). Les categories de material que s'ha
recuperat a l'objecte del contracte són les següents:
- Qualitat 1.01 «Mescla sense classificar»
- Qualitat 1.04 «Cartó supermercat»
- Qualitat 1.11 «Selectiva classificada destintable»
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No obstant això, en la pràctica, tot el material recuperat mitjançant el servei de recollida selectiva té una
qualitat semblant, que s'assimila a la recollida del material de qualitat 1.01 «Mescla sense classificar». A
partir de gener de 2017, Aspapel no informa dels preus unitaris per a la qualitat 1.01 «Mescla sense
classificar», ni per a la qualitat 1.11 «Selectiva classificada destintable», i només publica la variació dels
preus respecte del mes anterior per a la qualitat 1.04 «Cartó supermercat».
En conseqüència, a partir de gener de 2017, el Consorci fixa el preu de venda mensual de paper i cartó
recuperat de qualitat 1.01 «Mescla sense classificar», en funció de la variació mensual experimentada pel
material de qualitat 1.04 «Cartó supermercat» que publica Aspapel. No consta que el Consorci hagi
actualitzat el contracte per a recollir aquesta incidència.
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Text al·legació: El Consorci no ha actualitzat el contracte per a recollir aquesta incidència perquè aquesta
possibilitat ja venia prevista en el plec de clàusules administratives de la licitació.
Efectivament, en l'apartat de "forma d'establiment del preus unitaris" es va introduir el subapartat de "preus
unitaris provisionals" amb la següent redacció:
"En el cas que per algun o alguns dels períodes de meritació no fos publicat el valor de referència per
l’entitat ASPAPEL, el Consorci aplicarà preus unitaris provisionals, prenent com a valors de referència els
preus dels últim període publicat.
Quan amb posterioritat siguin publicats els valors de referència pendents, el Consorci haurà d’establir els
corresponents preus unitaris definitius i regularitzar la situació econòmica amb el contractista mitjançant
l’emissió de les corresponents factures rectificatives.
No obstant l’anterior, aquesta regularització només podrà tenir lloc prèviament al transcurs de dos anys
comptats des del final del període no regularitzat, i sempre que no hagi transcorregut el termini de garantia
del contracte."
El motiu d'aquesta redacció era evitar que la falta de publicació per part de l'entitat privada de referència NO
provoqués incidències en l'execució del contracte que poguessin donar lloc a la interrupció de l'execució del
servei.
Així es va considerar que la falta de publicació del valor de referència concret no justificava la realització
d'una modificació contractual.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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EXPEDIENT NÚM. FECOEV
1. Pàg. 139. En l'expedient núm. 1 no consta l'informe de l'interventor previ a l'aprovació
del PCAP (clàusula 10,1 PCAP i disposició addicional segona del TRLCSP)
A la pàg. 44 del PCAP, consta l'informe d'intervenció (signatura) previ a l'aprovació del PCAP.
2. Pàg. 141. En els expedients núm. 1, 2 i 7, no s'ha publicat la formalització dels contractes
en el DOUE, tal com s'estableix en l'article 154.2 del TRLCSP, per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada.
S'observa que en la plataforma del DOUE, no n'hi ha cap apartat de anunci de formalització
únicament existeix l'apartat de anunci d'adjudicació (s'adjunta còpia DOUE). S'adjunta l'anunci
d'adjudicació al DOUE (244 a 245), equivalent també al de formalització.
3. Pàg. 141. En els expedients núm. 1 i 8, no s'ha complert el termini per publicar la
formalització del contracte en el BOE (art. 154 del TRLCSP)
La formalització del contracte es va realitzar el dia 05/01/16, la finalització per publicar l'anunci
en el BOE finalitzava el dia 22/12/16 (48 dies).
L'enviament al BOE es va realitzar el dia 17/02/16, posteriorment el BOE rep la documentació
el dia 18/02/16, sempre dintre de termini, encara que el BOE va publicar la formalització el dia
25/02/16, per aquest motiu no potser imputable al Consell d'Eivissa la demora de la publicació.
EXPEDIENT NÚM. 21/2017
1. En els expedients núm. 10, 11 i 12 no consta que s'hagi presentat la memòria tècnica de
realització de l'objecte del contracte que permeti conèixer el contingut dels aspectes tècnics
de la proposició, tal com s'estableix en la clàusula 14.1.3 del PCAP relativa a la documentació
que ha d'acompanyar les proposicions.
El licitador presenta una descripció tècnica.
EXPEDIENT NÚM. 21/2015
1. Pàg. 141. En els expedients núm. 1, 2 i 7, no s'ha publicat la formalització dels contractes
en el DOUE, tal com s'estableix en l'article 154.2 del TRLCSP, per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada.
S'observa que en la plataforma del DOUE, no n'hi ha cap apartat de anunci de formalització
únicament existeix l'apartat de anunci d'adjudicació (s'adjunta còpia DOUE). S'adjunta l'anunci
d'adjudicació al DOUE (1199 a 1201), equivalent també al de formalització.
2. Pàg. 141. En els anuncis de licitació de l'expedient núm. 2, no es fa referència a l'admissió
de millores dels licitadors, tot i que sí que consta en l'anunci publicat al DOUE, però sense
especificar sobre quins elements i en quines condicions es poden presentar les dites millores
(art. 147.2 del TRLCSP)

S'observa que en la plataforma del DOUE, en l'apartat II.2.10) Informació sobre les variants,
esta el clic SI sense que es pugui fer una descripció sobre les variants.
En el PCAP en l'apartat J a la pàgina 5, fa referència a l'admissibilitat de les variants i millores.
EXPEDIENT NÚM. 31/2015
1. Pàg. 142. En l'expedient núm. 5 no consta la devolució de la fiança (art. 102 del TRLSCP)
S'adjunta informe tècnic de data 15/11/19 iniciant l'expedient i proposant la devolució de la
fiança.
Informe proposta de cancel·lar i retornar la devolució és de data 13/12/19
S'adjunta l'acord del Consell Executiu, de data 17/01/20, cancel·lant i retornant la garantia
definitiva.
EXPEDIENT NÚM. 31/2016
1. Pàg. 141. En els expedients núm. 1, 2 i 7, no s'ha publicat la formalització dels contractes
en el DOUE, tal com s'estableix en l'article 154.2 del TRLCSP, per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada.
S'observa que en la plataforma del DOUE, no n'hi ha cap apartat de anunci de formalització
únicament existeix l'apartat de anunci d'adjudicació (s'adjunta còpia DOUE). S'adjunta l'anunci
d'adjudicació al DOUE (409 a 411), equivalent també al de formalització.
EXPEDIENT NÚM. FECOEV
1. En primer lugar, en el informe de fiscalización se refiere que FECOEV, S.A.U. “no
tiene aprobadas unas instrucciones internas de contratación”. En la actualidad es cierto,
pues desde la entrada en vigor de la última LCSP, ya no aplicamos instrucciones
internas, sino que aplicamos directamente lo referido en la citada Ley. Sin embargo, el
expediente fiscalizado es de 2017, cuando estaba en vigor la anterior ley de contratos
(TRLCSP). En aquel tiempo sí teníamos unas instrucciones internas de contratación que
aplicábamos, junto con la ley en vigor en aquel momento. Se adjunta el documento
adjunto.
2. En cuanto a la incorporación de los criterios de adjudicación en el PPT, se hace constar
que los mismos coinciden en su totalidad con lo establecido en el PCAP, por lo que no
se generó confusión en los licitadores.
3. Sí consta el nombramiento de la mesa de contratación en aplicación de lo dispuesto en
las instrucciones de contratación de FECOEV. Se adjunta el documento.
4. En relación con la notificación al adjudicatario de la adjudicación provisional del
contrato y requerimiento de documentación, sí consta la misma. Se aporta el
comprobante en documento adjunto.
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Sr. Bernat Salvà Alloza
Síndic de l’Àrea de Consells Insulars i Universitat
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
C. de Sant Feliu, 8 a.
07012 PALMA

Benvolgut senyor,
Havent rebut el vostre escrit de 20 de desembre de 2019, Registre de Sortida núm. 1913/2019, i
Registre d’Entrada a aquest Consell Insular amb el núm. 2019/31654, relatiu al tràmit d’audiència
del comptedant una vegada emès l’informe provisional de les subvencions i dels contractes
corresponents als exercicis 2016-2017, així com el vostre escrit pel qual es resolia ampliar el
termini fins el 14 de febrer.
Vista la documentació preparada per diferents departaments d’aquest Consell Insular.
Us demanam tingueu per presentades les al·legacions que s’adjunten durant el termini del
tràmit d’audiència a l’informe provisional de les subvencions i dels contractes corresponents als
exercicis 2016-2017.
Formentera, amb data de la signatura electrònica

Segueixen Documents a inserir:

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Signatura 1 de 1

13/02/2020 PRESIDENTA

La presidenta
Alejandra Ferrer Kirschbaum

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ea908ea0d7b24b19992c36ccce608bfa001

Url de validació

http://ovac.conselldeformentera.cat/absis/idi/ARX/IDIARXABSAWEB/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre sortida: RGS 2020/1189 - Data Registre: 14/02/2020 13:49:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Nom de l’informe:
Informe provisional de les subvencions i dels contractes dels
consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017, i
específicament en relació amb la subvenció atorgada a l’Associació
de Ramaders de Formentera.
(Expedient núm. 1-2016)
Nom de l’entitat:
Consell Insular de Formentera

Al·legació núm.:

1

Pàgina de l’informe:

37

Apartat de l’índex de l’informe:
5.D (b. Subvencions de concessió directa)
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
Comentar què, segons l’informe aquesta subvenció s’hauria d’haver tractat com una subvenció amb
convocatòria, amb l’establiment de mecanismes de selecció en funció de criteris objectius, i en la qual
l’Associació podria haver actuat d’entitat col·laboradora, perquè considera què a pesar de que l’art.7 de la
TRLS n’exceptua l’aplicació, entenen que aquesta forma de procedir no garanteix la concurrència ni la
igualtat de tracte i no-discriminació dels beneficiaris finals.
Text de l’al·legació:
Des d’aquesta conselleria s’insisteix en què no s’ha incomplit amb la normativa. No existeix discriminació ni
desigualtat cap als beneficiaris, ja que només hi ha una associació d’aquestes característiques a l’illa de
Formentera (Associació de Ramaders de Formentera).
Com que no hi ha més associacions similars, no podem procedir a una concurrència pública.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
No s’adjunta documentació.
Datació: Formentera, 10 de febrer de 2020

Nom i llinatges: Pamela Ferrer Mayans

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Signatura 1 de 1

13/02/2020 PRESIDENTA

Càrrec: Tècnica veterinària

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ea908ea0d7b24b19992c36ccce608bfa001

Url de validació

http://ovac.conselldeformentera.cat/absis/idi/ARX/IDIARXABSAWEB/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre sortida: RGS 2020/1189 - Data Registre: 14/02/2020 13:49:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Nom de l’informe:
Al·legació núm.:

1

Pàgina de l’informe:

90-91

Nom de l’entitat: Consell Insular de Formentera
Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient núm. 4-2017: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de
Formentera per a la formació, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria
a l’illa de Formentera, per a l’any 2017
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
“En l’expedient no queda justificada la no-aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la
tramitació d’aquesta ajuda, d’acord amb el que determina l’article 7 TRLS”
Text de l’al·legació:
Degut a la seva especial configuració i reduïda població, a Formentera només hi ha dos associacions
empresarials; la PIMEF, la qual és objecte d’aquest informe, i la Cambra de Comerç.
És una decisió del Consell signar convenis amb les dos associacions per tal d’arribar al major nombre de
beneficiaris possible, i per això amb la Cambra de Comerç de Formentera també es signa anualment un
Conveni amb el mateix objectiu de millorar la formació del teixit empresarial de l’illa. Aquestos són els motius
pels quals es considera que es compleix amb els requisits establerts a l’article 7.C del TRLS:
c) Excepcionalment, quan per les característiques especials del beneficiari o de l'activitat subvencionada no
sigui possible, objectivament, promoure la seva concurrència pública, així com quan s'acreditin raons
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que dificultin
aquesta concurrència.
En tot cas, s’ha de fer constar que en els pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per l’any
2019 i 2020, aquesta deficiència ja es troba solucionada i la subvenció a la PIMEF està inclosa al llistat de
subvencions nominatives.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.

Càrrec:
Nom i llinatges:

Alejandra Ferrer Kirschbaum

Signatura 1 de 1

13/02/2020 PRESIDENTA

Datació: Formentera, 20 de gener de 2020

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ea908ea0d7b24b19992c36ccce608bfa001

Url de validació

http://ovac.conselldeformentera.cat/absis/idi/ARX/IDIARXABSAWEB/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre sortida: RGS 2020/1189 - Data Registre: 14/02/2020 13:49:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Nom de l’informe:
Al·legació núm.:

2

Pàgina de l’informe:

90-91

Nom de l’entitat: Consell Insular de Formentera
Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient núm. 4-2017: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de
Formentera per a la formació, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria
a l’illa de Formentera, per a l’any 2017
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
“El conveni que regula la concessió de la subvenció no està suficientment detallat ni inclou totes les
condicions i les obligacions que hi haurien de figurar (art. 21.3 del TRLS i art. 65 del RLGS)”
Text de l’al·legació:
Segons l’article 65 del RLGS s’han de complir aquests preceptes:
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació
pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el seu
cas, per a cada beneficiari si fossin varis.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.
d) Terminis i mètodes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els
beneficiaris.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
Segons el Conveni que s’adjunta es compleixen aquests preceptes a les clàusules del mateix.
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Nom de l’informe:
Al·legació núm.:

3

Pàgina de l’informe:

90-91

Nom de l’entitat: Consell Insular de Formentera
Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient núm. 4-2017: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de
Formentera per a la formació, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria
a l’illa de Formentera, per a l’any 2017
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
“En l’expedient no consta la notificació de la resolució d’aprovació del conveni i de la subvenció a PIMEF,
conforme al que s’estableix en l’acord de la Comissió de Govern”
Text de l’al·legació:
Segons l’article 21.4 de la TRLS: La resolució ha de notificar-se individualment o mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposi la convocatòria.
Aquest Consell, segons documentación adjunta va escollir per a major transparència fer la publicació del
Conveni al BOIB núm 88 de 20 de juliol de 2017.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
1.
BOIB núm. 88 de 20 de juliol de 2017
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Nom de l’informe:
Al·legació núm.:

4

Pàgina de l’informe:

90-91

Nom de l’entitat: Consell Insular de Formentera
Apartat de l’índex de l’informe:
Expedient núm. 4-2017: Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF de
Formentera per a la formació, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria
a l’illa de Formentera, per a l’any 2017
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació:
“En relació amb l’atorgament d’aquestes ajudes, no consta haver complert el deure de subministrar la
informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 33 del TRLS)
Text de l’al·legació:
Segons l’art. 34 del TRLS: En els termes que determinin la normativa bàsica estatal i la normativa de
desenvolupament d'aquesta llei hauran de publicar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(BDNS) les subvencions concedides per l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les
seves entitats dependents, amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el programa i el crèdit
pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la quantia concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, i
amb expressió dels programes o projectes subvencionats.
El Conveni amb la PIMEF és de l’any 2017, i aquest article va començar a ser vigent l’1 de gener de 2018,
arrel de la seguent modificació legislativa: de l'article 34 redactat per l'apartat 6 de la disposició final setena
de la Llei 13/2017, 29 desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2018 («B.O.I.B.» 29 desembre).
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