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TAULA DE SIGLES I ABREVIATURES
AD

Document comptable de disposició de la despesa

Art.

Article

ASEF

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

ASM

Àrea de Salut de Menorca

ATIB

Agència Tributària de les Illes Balears

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOIB

Butlletí Oficial de les Illes Balears

CAIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CMN

Contracte menor

CS

Centre de salut

DOUE

Diari Oficial de la Unió Europea

EBAP

Escola Balear d'Administració Pública

Exp.
FEAGA

Expedient, expedients
Fons Europeu Agrícola de Garantia

FEADER Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FSE

Fons Social Europeu

Ger.

Gerència

GPF

Guia pràctica de fiscalització

HMAN

Hospital de Manacor

Hosp.

Hospital

HUSE

Hospital Universitari Son Espases

IB

Illes Balears

IBESTAT Institut d'Estadística de les Illes Balears
IBISEC

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius

ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

IGAE

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

IGCAIB

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Imp.

Import

INE

Institut Nacional d'Estadística

IPC

Índex de preus al consum
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IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques

ISSAI

Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors

IVA
LCSP

Impost sobre el valor afegit
Llei de contractes del sector públic

LGS

Llei general de subvencions

NIF

Número d'identificació fiscal

Nre.

Nombre

Núm.

Número

OCEX

Òrgans de Control Extern de l'Estat Espanyol

PCAP

Plec de clàusules administratives particulars

PGCP

Pla General de Comptabilitat Pública

PPT

Plec de prescripcions tècniques

RD

Reial decret

RDLEG

Reial decret legislatiu

RGLCAP Reglament general de la
administracions públiques
RGLS
RLT

Llei

de

contractes

de

Reglament general de la Llei de subvencions
Relació de llocs de treball

RRISCIB Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
SCIB

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

s.d.

Sense dades

SL

Societat limitada

SOIB

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

SSCC

Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLS
TS
TSJIB
UE

Text refós de la Llei de subvencions
Tribunal Suprem
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
Unió Europea
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I.

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les
competències que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els
articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L'article 12 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de l'SCIB, determina que els resultats de les
actuacions fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats
segons el que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig
de 2005), elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Així mateix, l'article 27 del Reglament determina que els informes de fiscalització poden ser de
caràcter general o específic, i que els primers han de fer referència a l'examen i la comprovació
dels comptes de rendició periòdica obligatòria de les entitats del sector públic de les Illes
Balears —l'àmbit temporal dels quals comprèn un exercici econòmic—, i els segons, als
resultats d'actuacions de fiscalització concretes sobre entitats, períodes, comptes, operacions,
activitats o serveis determinats.
D'acord amb els articles 2.2.b i 7.d de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, correspon a l'SCIB la
fiscalització de les subvencions i els altres ajuts de contingut econòmic que han concedit els
subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona física o jurídica,
així com la fiscalització dels contractes, sigui quin sigui el caràcter, que han formalitzat els
diferents subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació.
El Programa d'actuacions de la Sindicatura de Comptes per als anys 2019 i 2020 preveu
l'elaboració d'un informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent als exercicis 2015 i 2016. És una fiscalització de caràcter específic,
d'acord amb el que estableix l'article 27.3 del Reglament de règim interior d'aquesta
Sindicatura.
Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat subvencionadora i de la contractació,
per comprovar si l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'Agència Tributària de
les Illes Balears compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables i per
emetre'n judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita fiscalització se circumscriu
únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.
Durant el quart trimestre de 2018 i l'any 2019, un equip integrat per sis auditors, sota la direcció
de la cap de l'Àrea d'Auditoria de la Comunitat Autònoma, i amb el suport de la cap del Servei
Jurídic i dels serveis administratius de la Sindicatura de Comptes, ha dut a terme l'examen i la
fiscalització de les subvencions i dels contractes de la CAIB objecte d'aquest Informe, d'acord
amb les Directrius tècniques que el Consell de l'SCIB va aprovar el 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.
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Les taules i els gràfics que apareixen en l'Informe són elaboració pròpia dels auditors de l'Àrea
d'Auditoria de la CAIB, tret que s'indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe s'expressen en milers d'euros,
tret que s'indiqui el contrari. Internament, s'han treballat les xifres en euros i en cèntims d'euro.
Per tant, les dades que apareixen en l'Informe són les originals reconvertides a milers d'euros
amb el format de visualització de zero decimals, tot i que conserven la totalitat de les xifres. Es
fa constar la xifra 0 quan l'import és inferior a 500 euros, mentre que, quan la quantia és 0,
apareix el signe -. La coherència interna és absoluta, tot i que, en alguns casos, es puguin
produir diferències degudes al format de visualització de les dades.
En el cas dels contractes, els imports s'han d'entendre amb l'IVA inclòs, excepte que s'indiqui el
contrari.
Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació.
Així mateix, les recomanacions figuren en lletra cursiva i negreta.
Cal agrair la col·laboració que ha prestat el personal de les unitats de contractació i tramitació
de subvencions de les diferents conselleries, els organismes autònoms, del Servei de Salut de
les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), que formen part de l'àmbit
subjectiu d'aquest Informe.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
A.

ÀMBIT SUBJECTIU

L'àmbit subjectiu comprèn:
−

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

−

el Servei de Salut de les Illes Balears, i

−

l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

L'àmbit subjectiu d'aquesta fiscalització no inclou les entitats dependents del sector públic
instrumental autonòmic, donat que el Programa d’Actuacions de l'SCIB per a l'any 2019,
aprovat pel Consell, inclou un informe específic de les subvencions i dels contractes del sector
públic instrumental de la CAIB corresponent a l’exercici 2017.
La Universitat de les Illes Balears (UIB), tot i ser una entitat dependent de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, no forma part de l'àmbit subjectiu d'aquest Informe, atès que és
objecte d'un informe específic que elabora anualment l'SCIB.
D'altra banda, cal tenir present que el Compte general de la Comunitat Autònoma comprèn els
organismes autònoms següents, els quals s'integren en el pressupost de la Comunitat
Autònoma en seccions pressupostàries separades:

B.

−

Institut Balear de la Dona (secció 73)

−

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

−

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

−

Escola Balear d'Administració Pública (secció 78)

ÀMBIT OBJECTIU I TEMPORAL

Tal com s' esmenta en l'apartat següent, conformen l'àmbit objectiu d'aquest Informe:
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−

La revisió de les subvencions directes i amb convocatòria que ha atorgat la CAIB
durant els exercicis 2015 i 2016, a fi de determinar si els actes administratius referents
a les convocatòries, a les concessions, a la formalització i la justificació i als aspectes
comptables i financers de les subvencions es realitzen d'acord amb la normativa que
els és aplicable.
No és objecte d'aquest Informe la fiscalització dels convenis que han subscrit els
òrgans gestors durant els exercicis 2015 i 2016, ni tampoc el seguiment de la
justificació de subvencions seleccionades en informes d'exercicis anteriors.

−

La revisió dels contractes, inclosos els menors, que la CAIB ha adjudicat al 2015 i
2016, a fi de determinar si la contractació pública s'ajusta a la normativa i als principis
rectors que li són aplicables (publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat,
igualtat i no-discriminació), així com l'execució correcta de la despesa pública.
No és objecte d'aquest Informe la fiscalització dels encàrrecs de gestió, ni tampoc ho
és el seguiment de l'execució dels contractes seleccionats en informes d'exercicis
anteriors.

L'abast temporal de la fiscalització se circumscriu als exercicis 2015 i 2016.

C.

OBJECTIUS GENERALS

En les Directrius tècniques de fiscalització que va aprovar el Consell de l'SCIB s'han establert
com a objectius generals d'aquest Informe sobre l'activitat subvencionadora i els contractes de
la CAIB corresponent als exercicis 2015 i 2016, els següents:
a. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA

Els objectius d'aquest treball de fiscalització s'han d'adreçar a poder determinar que els actes
administratius referents a les convocatòries, les concessions, la formalització i la justificació, i
als aspectes comptables i financers de les subvencions per analitzar es realitzen d'acord amb
la normativa aplicable.
Els objectius que es fixen per analitzar l'activitat subvencionadora durant els exercicis 2015 i
2016 són els següents:
−

Constatar la utilitat pública i social de les activitats de foment realitzades mitjançant la
concessió de subvencions.

−

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

−

Verificar la justificació correcta de les despeses susceptibles de subvenció.

−

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

S'exposen, de forma separada i distingint per òrgans gestors, les principals incidències dels
expedients fiscalitzats que formen part de la mostra seleccionada. Així mateix, se separen les
subvencions amb convocatòria de les subvencions de concessió directa.
A més, en els apartats corresponents, es fan constar les recomanacions que l'SCIB considera
pertinents i les mesures per emprendre a fi de millorar l'activitat subvencionadora de
l'Administració de la Comunitat Autònoma. Abans de l'anàlisi concreta dels expedients, es
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detallen les incidències més significatives, amb les limitacions de l'abast que s'han posat de
manifest durant l'elaboració d'aquest Informe.
En el tractament i l'exposició dels resultats obtinguts, s'ha seguit l'ordre de la classificació
orgànica que estableixen les lleis de pressuposts generals de la CAIB per als exercicis 2015 i
2016, i s'ha distingit entre les subvencions que han atorgat les diferents conselleries i els
organismes autònoms.
b. ACTIVITAT CONTRACTUAL

En matèria de contractació, els objectius d'aquest treball s'han d'adreçar a poder determinar,
amb relació a si durant els exercicis 2015 i 2016 la contractació pública de la CAIB, el Servei de
Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears s'ajusta a la normativa i als principis rectors que li
són aplicables (publicitat, lliure concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i nodiscriminació), així com a l'execució correcta de la despesa pública.
En particular, s'ha d'examinar de cadascun dels contractes seleccionats:
−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

S'exposen, de forma separada, les principals incidències dels expedients fiscalitzats per a cada
un dels òrgans de contractació, i es distingeix entre contractes ordinaris i contractes menors.
Abans de l'anàlisi concreta dels expedients, es detallen les incidències més significatives, amb
les limitacions de l'abast que s'han posat de manifest durant l'elaboració d'aquest Informe.
A més, s'exposen en els apartats corresponents les recomanacions que l'SCIB considera
pertinents per a la millora de l'activitat contractual de la CAIB, del Servei de Salut i de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.
Pel que fa al tractament i l'exposició dels resultats obtinguts, s'ha seguit la classificació orgànica
que estableixen les lleis de pressuposts generals de la CAIB per als exercicis 2015 i 2016, amb
la distinció entre la contractació que han formalitzat l'Administració general de la CAIB i els
seus organismes autònoms, el Servei de Salut de les Illes Balears i l'ATIB.

3. IDENTIFICACIÓ DE LES NORMES
APLICADES AL TREBALL EFECTUAT

D'AUDITORIA

La fiscalització s'ha dut a terme de conformitat amb les Normes Internacionals d'auditoria
ISSAI-ES 100 «Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic», 400 »Principis
fonamentals de la fiscalització de compliment» i 4000 »Directrius per a la fiscalització de
compliment», que l'SCIB va assumir mitjançant els acords del Consell d'11 de juliol i de 18 de
desembre de 2014.

12

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

Finalment, s'ha tingut en compte la guia pràctica de fiscalització dels OCEX GPF-OCEX 4001:
«Les fiscalitzacions de compliment de legalitat i models d'informes» i la Instrucció de l'SCIB de
fiscalització sobre importància relativa i materialitat.

4. MARC NORMATIU
Atès l'àmbit temporal aplicable a aquesta fiscalització, constitueixen el marc normatiu específic
que regula l'activitat subvencionadora i de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears durant els exercicis 2015-2016, bàsicament, les disposicions següents:
Activitat subvencionadora:
−

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

−

Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions

−

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears

−

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)

−

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

−

Decret 11/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l'exterior en
matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional

−

Decret 36/2014, de 8 d'agost, pel qual es modifica el Decret 115/2010, de 12 de
novembre, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional

−

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

Per elaborar aquest Informe, s'ha tingut en compte el Pla Estratègic de Subvencions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2015 i 2016, i les seves posteriors
modificacions. El Pla de l'any 2015 va ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 23 de
gener de 2015 (BOIB núm. 12, de 24 de gener), mentre que el corresponent a l'exercici 2016 va
ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2016 (BOIB núm. 23, de 18 de
febrer).
Contractació:
−

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

−

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

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

−

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

−

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

−

Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes
i el Registre de Contractistes

−

Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

−

Decret 51/2012, de 29 de junt, pel qual es regulen la Plataforma de Contractació i els
perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

−

Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la
contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l'àmbit
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren
el sector públic autonòmic

−

Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual
es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el Registre de Contractistes

−

Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre
contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

−

Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual s'estableixen directrius per
a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic autonòmic

−

Instrucció 1/2010 de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, relativa a la fiscalització de documents comptables de reconeixement de
l'obligació i proposta de pagament de contractes i despeses menors

−

Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, per la qual s'estableix el procediment d'autoritzacions prèvies en matèria de
contractació pública, tret dels casos d'articles compresos en la Central de Compres del
Servei de Salut (farmàcia hospitalària i subministraments), així com quina informació
relativa a tots els contractes menors formalitzats per les gerències s'ha de transmetre

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

ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS I CONTRACTES

La Intervenció General de la CAIB ha tramès la relació de subvencions que han atorgat les
seccions pressupostàries, així com les bases reguladores, les convocatòries i les dades
pressupostàries corresponents als exercicis 2015 i 2016. Així mateix, ha tramès a l'SCIB la
relació de contractes menors i no menors formalitzats en els exercicis 2015 i 2016 en l'àmbit de
l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'ATIB, d'acord amb el que disposa
l'article 29 del TRLCSP.
A partir de la informació que ha retut la Intervenció General de la CAIB, s'han dut a terme les
actuacions següents:
En matèria de subvencions:
−

Analitzar de forma global l'activitat subvencionadora de l'Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

−

Determinar l'import total de l'activitat subvencionadora, les obligacions reconegudes i el
nombre de beneficiaris dins els exercicis 2015 i 2016.

−

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

−

Examinar els expedients i la documentació justificativa de les subvencions esmentades
a fi de determinar si l'activitat de 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 distingint entre subvencions amb concurrència i
subvencions de concessió directa, amb el detall de les incidències de compliment de
legalitat i la conclusió sobre si els expedients analitzats són conformes a la normativa
aplicable. Així mateix es fan les recomanacions que la Sindicatura considera pertinents.

En matèria de contractes:
L'anàlisi dels contractes formalitzats durant els exercicis 2015 i 2016 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 per a l'SCIB, s'han dut a terme les actuacions següents:
−

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

−

Determinar l'import total dels contractes formalitzats durant els exercicis 2015 i 2016, i
les imputacions pressupostàries corresponents.

−

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

−

Seleccionar una mostra dels contractes no menors formalitzats els exercicis 2015 i
2016, i dels menors adjudicats, d'acord amb el que s'estableix en les Directrius
tècniques de fiscalització i en aquest Informe.
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−

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

−

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

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

B.
CRITERIS
FISCALITZAR
B.1

DE

SELECCIÓ

DE

LES

MOSTRES

D'EXPEDIENTS

PER

SUBVENCIONS

Per seleccionar la mostra de subvencions o línies de subvencions per fiscalitzar, s'ha tingut en
compte l'exercici concret en què s'han atorgat, i els criteris de selecció per als dos exercicis
varen ser els mateixos.
Per seleccionar la mostra que s'ha de fiscalitzar, s'han detret de la població total (quan s'han
detectat) les tipologies d'operacions següents:
a) Les subvencions de concessió directa en què els beneficiaris són exclusivament
altres administracions públiques.
b) Les subvencions finançades exclusivament amb fons europeus, atès que les
fiscalitzen a posteriori els organismes corresponents.
A més, la mostra està formada per subvencions amb convocatòria i subvencions sense
convocatòria, seleccionades d'acord amb els criteris següents:
1.Subvencions amb convocatòria:
1.1 Les línies de subvencions s'han classificat de més import a menys, i s'han
seleccionat les 5 subvencions amb convocatòria amb més import d'obligacions
reconegudes: la línia núm. 1 correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats; la línia núm. 2, a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i les línies
números 3, 4 i 5, al Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
1.2 Al mateix temps, per a cada línia de subvenció s'han seleccionat aleatòriament els
beneficiaris següents: de la línia 1, un nombre de 5 beneficiaris; de les línies 2, 3, 4 i 5,
un nombre de 3 beneficiaris per cada línia, que ha suposat la fiscalització de 21
expedients de la línia núm. 2; 13 expedients de la núm. 3; 3 expedients de la núm. 4, i 4
expedients de la núm. 5.
2.Subvencions sense convocatòria:
Les subvencions s'han classificat de més import a menys import d'obligacions reconegudes, i
s'han eliminat les atorgades exclusivament a altres administracions territorials. S'ha analitzat un
total de 9 subvencions sense convocatòria: 5 de directes, 3 de nominatives per import i 1 per
mostra dirigida. De les nominatives, una és a una entitat que forma part del sector públic
instrumental, una altra a una entitat vinculada a la CAIB i una subvenció a una fundació
privada.
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B.2

CONTRACTES

Formen part de l'univers de l'Informe tots els contractes no menors formalitzats i menors
adjudicats durant els exercicis 2015 i 2016, amb independència de la conselleria o l'organisme
autònom que els ha tramitat.
a. Administració general de la CAIB (inclou organismes autònoms i ATIB)

Per seleccionar la mostra d'expedients per fiscalitzar, s'han detret de la població total les
tipologies d'operacions següents (quan s'han detectat): contractes patrimonials (classificats
amb el codi AMBDE), resolucions de contractes (classificats amb el codi ACRED), contractes
d'arrendament (classificats amb el codi ARR), pròrrogues d'arrendament (classificats amb el
codi PRO02), cessions de contractes o canvis de nom de l'adjudicatari (classificats amb el codi
CESSI) i contractes privats.
Els criteris de selecció de la mostra dels contractes no menors han estat els següents:
En total, s'han seleccionat 18 expedients: 17 corresponen a l'Administració general de la CAIB i
1 a l'ATIB, dels quals s'han seleccionat 3 expedients per més import d'adjudicació; 10, per
mostra dirigida, i 5, a l'atzar.
Pel que fa als contractes menors, s'han analitzat 30 contractes (29 corresponen a
l'Administració general de la CAIB i 1 a l'ATIB), dels quals 20 s'han seleccionat per mostra
dirigida i 10, a l'atzar.
b. Servei de Salut de les Illes Balears

Dels 14 contractes no menors fiscalitzats, 9 s'han seleccionat segons el criteri de més volum; 2,
per mostra dirigida, i 3, a l'atzar.
S'han analitzat 39 contractes menors, 20 dels quals s'han seleccionat per mostra dirigida i la
resta, 19, a l'atzar.

6. RESPONSABILITAT DEL GOVERN DE L'ENTITAT AMB
RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
Els responsables de les entitats fiscalitzades que formen l'àmbit subjectiu d'aquest Informe i el
Consell de Govern de la CAIB han de garantir que les activitats i les operacions dutes a terme
en l'exercici de l'activitat subvencionadora i de contractació administrativa objecte de
fiscalització resulten conformes a les normes aplicables.
D'altra banda, la Intervenció General de la CAIB revisa que les activitats i les operacions 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
DE
LA
SINDICATURA
COMPTES DE LES ILLES BALEARS

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre el compliment de legalitat en la preparació i l'execució de la mostra de l'activitat
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subvencionadora i de contractació administrativa de l'Administració general de la CAIB, del
Servei de Salut de les Illes Balears i l'ATIB corresponent als exercicis 2015 i 2016. Aquestes
conclusions s'han de circumscriure a les mostres d'expedients seleccionades i als procediments
descrits en l'Informe de fiscalització.
Amb aquest objectiu, la fiscalització s'ha dut a terme d'acord amb els principis i les normes de
fiscalització del sector públic generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i
substantives, que s'han considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i
adients per poder expressar les conclusions que s'exposen en l'Informe.
Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
planificació i l'execució de la fiscalització s'adrecin a obtenir una seguretat limitada que els
expedients revisats han estat conformes, en els 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. En efectuar aquestes valoracions de risc, l'equip
auditor ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades, i sempre d'acord amb la instrucció de l'SCIB de fiscalització sobre
importància relativa i materialitat.
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.

18

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

II. ACTIVITAT SUBVENCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE LA CAIB: RESULTATS DEL TREBALL
REALITZAT
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'activitat subvencionadora de l'Administració
general de la CAIB i dels seus organismes autònoms durant els exercicis 2015 i 2016 ha estat
la següent:

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
Conselleria de
11 Presidència
Conselleria de Turisme i
12 Esports
Conselleria d'Educació,
13 Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i
14 Pressuposts
Conselleria d'Agricultura,
15 Medi Ambient i Territori
Conselleria
d'Administracions
16 Públiques
Conselleria de Família i
17 Serveis Socials
18 Conselleria de Salut
Conselleria d'Economia i
19 Competitivitat
Servei d'Ocupació de les
76 Illes Balears
Escola Balear
78 d'Administració Pública
TOTAL

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
Conselleria de
11 Presidència
Conselleria d'Innovació,
12 Recerca i Turisme
Conselleria d'Educació i
13 Universitat
Conselleria d'Hisenda i
Administracions
14 Públiques
Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i
15 Pesca
Conselleria de Serveis
17 Socials i Cooperació

CAIB 2015. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2015
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
3

37

589

6

464

43

1.053

9

1.228

2.635

0

0

1.228

2.635

9

703

1.822

32

2.363

735

4.185

2

410

480

1

0

411

480

4

87

82

7

749

94

831

1

29

53

1

200

30

253

3

12

89

21
8

1363
243

33
8

1.452
243

12

580

4.901

25

977

605

5.878

13

160

5.227

513

253

673

5.480

1
57

39
3.285

4
15.883

0
614

0
6.612

39
3.899

4
22.495

CAIB 2016. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2016
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
1

4

33

7

38

490

11

770

3.174

5

2

461

386

3

1

8

32

13

123

4.350

19

1

28

30

5

63

38

490

202

775

3.376

202

464

588

8

32

151

6.398

2.048
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
18 Conselleria de Salut
Conselleria de Treball,
19 Comerç i Indústria
Conselleria de Territori,
25 Energia i Mobilitat
Conselleria de
Participació,
26 Transparència i Cultura
73 Institut Balear de la Dona
Servei d'Ocupació de les
76 Illes Balears
Escola Balear
78 d'Administració Pública
TOTAL

CAIB 2016. SUBVENCIONS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
SUBVENCIONS CONCESSIÓ
SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA
DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONS 2016
NRE.
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
NRE.
OBLIGACIONS
LÍNIES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES BENEFICIARIS RECONEGUDES
4
65
4
65
11

576

5.715

16

1.111

592

6.826

7

110

494

3

385

113

878

13

1114

2.525

18
2

743
50

1.132
2

3.268
50

18

320

13.328

441

232

761

13.560

1
85

35
3.559

10
30.538

521

0
5.067

35
4.080

10
35.605

L'ordre de les seccions pressupostaries que apareix en els quadres anteriors és l'establert en la
Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015, i en la
Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2016,
respecte de cada any.

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 de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que comprèn 5
subvencions amb convocatòria i 9 subvencions de concessió directa.
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.
Limitació de l'abast
1. L' Administració general de la CAIB no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb el detall que figura en els apartats següents. Aquesta
limitació impedeix afirmar que la informació que consta en l'Informe sigui completa i
comprensiva de tota l’activitat de foment de l'Administració General de la CAIB, durant els
exercicis fiscalitzats.
Incidències més significatives
A. Subvencions amb convocatòria
2. En les línies de subvencions núm. 1 i 3 manca l'informe que realitza l'autoavaluació dels
programes d'ajuts executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los (art. 46 del TRLS).
3. En la convocatòria d’ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs
salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques
atorgades (línia núm. 2) per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, les activitats
subvencionades comprenen un total de trenta-vuit objectes subvencionables d'àmbits diferents,
amb la qual cosa es produeix una generalització que impedeix que les bases reguladores
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compleixin adequadament el mandat de certesa i concreció que ha de presidir aquesta
regulació, i que és especialment transcendental pel que fa a l’objecte i als destinataris de les
subvencions.
B. Subvencions de concessió directa
4. En els expedients núm. 1 i 5 la sol·licitud de la subvenció no conté un pressupost detallat del
projecte, només hi consta l'import del pressupost i l'import de subvenció que se sol·licita.
5. En els expedients núm. 4 i 6 no queda degudament justificada la no-aplicació dels principis
de publicitat i concurrència en la tramitació de la subvenció, ni tampoc les raons d'interès
públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó, que dificulti la concurrència. Així,
atorgar-la per concessió directa suposa la pèrdua de la transparència, l'objectivitat, la igualtat i
la no-discriminació que aportaria una convocatòria pública (art. 6, 7.1.c i 7.2 del TRLS).
6. En els expedients núm. 3 i 5 l'objecte de la subvenció no és la realització d'una activitat
sense contraprestació directa del beneficiari, sinó que l'import abonat en concepte de
subvenció té com a finalitat la prestació d'un servei públic i, per tant, s'ha concedit una
subvenció en lloc de seguir el procediment previst en el TRLCSP per licitar i adjudicar serveis
públics (art.2.1 de la LGS).
7. En l’expedient núm. 6, les incidències posades de manifest indiquen una manca de
diligència tant per part del beneficiari com de la Conselleria per tal de complir amb els requisits
establerts a la normativa en relació als terminis de la justificació de la subvenció. La justificació
ha estat totalment fora de qualsevol termini raonable (26 d’octubre de 2018) i només després
de que l’SCIB hagués iniciat la fiscalització. 1
8. En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 s'han detectat incidències en les justificacions.
Amb independència de les incidències més significatives exposades en aquest punt, en els
apartats següents es descriu el detall dels resultats i de les incidències detectades en la
fiscalització que la Sindicatura de Comptes ha dut a terme.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per la limitació de l'abast descrita en el paràgraf 1, i excepte per les incidències més
significatives descrites en els paràgrafs 2-8 de l'apartat anterior, l'activitat subvencionadora de
l'Administració general de la CAIB 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

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

1

5 línies de subvencions amb convocatòria, corresponents a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i al Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

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

9 subvencions de concessió directa corresponents a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, la Conselleria de Família i Afers Socials / Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, la Conselleria d'Economia i Competitivitat / Conselleria de Treball, Comerç
i Indústria, la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, i el Servei d'Ocupació
de les Illes Balears (SOIB).

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.

D.1

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA

A efectes d’aquest Informe, la mostra de subvencions amb convocatòria s’exposen en el
quadre següent: 2

NÚM. EXP.

1

2

3

4

5

CAIB 2015-2016. SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA 3
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DATA PUBLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
CONVOCATÒRIA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen
estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar
2014-2016
20/12/2014
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Ajusts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament
parcial dels seus costs salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i
l'eliminació de barreres arquitectòniques
21/04/2015
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Subvencions per presentar projectes mixts d'ocupació i formació amb
dues línies d'ajuts, una per a persones desocupades de 30 anys o més
finançada amb fons de Conferència Sectorial i l'altra, per a persones
joves menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa
Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil
02/08/2016
Subvencions per a les corporacions locals destinades a finançar
projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores
desocupades de més edat, de la qual es preveu cofinançar un 50%
amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears
27/08/2016
Ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de
col·lectius vulnerables amb el cofinançament de fins un màxim del
50% del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de
les Illes Balears per al període 2014-2020
19/12/2015

IMPORT CONVOCATÒRIA

900

3.682

7.689

6.000

6.000

D.1.1 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR PER ALS ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS ALS CENTRES DOCENTS NO
UNIVERSITARIS DURANT EL CURS ESCOLAR 2014-2015
(EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP. BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
CEIP S'OLIVERA
22
3, 5 i 6
2

Paràgraf introduït d'ofici per l'SCIB.

3

Quadre introduït d'ofici per l'SCIB.
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CAIB 2015-2016. AJUDES INDIVIDUALITZADES DE MENJADOR PER ALS ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS ALS CENTRES DOCENTS NO
UNIVERSITARIS DURANT EL CURS ESCOLAR 2014-2015
(EN MILERS D'EUROS)
2
CEIP RAFAL VELL
11
3i6
3
CEIP ES VINYET
10
3, 5 i 6
4
CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO
8
5i6
5
CC LA SALLE
7
3, 5 i 6
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
58

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm.
100, d'11 de juliol)
L'aprovació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura s' acompanya amb la documentació
i els informes preceptius, d'acord amb la normativa vigent.
En les bases reguladores només consten de forma genèrica els criteris que han de regir
l'atorgament de la subvenció i no apareix la seva ponderació amb la inclusió de les puntuacions
aplicables a cadascun dels criteris (art. 13.d del TRLS).
En les bases reguladores no consten especificats els mecanismes que assegurin la publicitat
de les subvencions de quantia inferior a 3 milers d'euros (art. 13.o i 34.2 del TRLS).
2. Convocatòria
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014
per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que
cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2014-2015
(BOIB núm. 174, de 20 desembre).
Conforme a l'aparat 1 de la convocatòria, l'objectiu de les ajudes que es convoquen és
compensar els alumnes que cursin estudis en centres docents no universitaris, en els nivells de
segon cicle d'educació infantil, etapa d'educació primària i etapa d'educació secundària durant
el curs escolar 2014-2015, amb el finançament de part del cost del servei escolar de menjador,
quan s'esdevinguin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport i a fi
d'afavorir-ne l'escolarització.
Ateses les seves característiques, en l'expedient consta la documentació següent: autorització
prèvia i expressa de la Intervenció General per a la utilització del sistema de pagament agrupat
d'ajudes individualitzades i Acord de Consell de Govern d'autorització prèvia a la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats per exercir la competència en matèria d'autorització i
disposició de la despesa derivada de l'expedient (aspecte preceptiu, la despesa de l'expedient
és d'import superior als 500 milers d'euros).
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La resolució de la convocatòria no estableix el termini màxim per notificar la resolució de
concessió (art 15.f del TRLS).
D'acord amb la convocatòria les ajudes s'han de fer efectives a càrrec dels pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2015, per un import màxim de 900 milers d'euros, dels quals
800 milers d'euros s'han de destinar a atendre les ajudes derivades de circumstàncies
socioeconòmiques desfavorables i 100 milers d'euros a les peticions dels alumnes que utilitzen
el servei de transport escolar durant el curs escolar 2014-2015. El Pla Estratègic de
Subvencions per a l'exercici 2015, aprovat pel Consell de Govern el 23 de gener de 2015,
preveu aquestes ajudes i imports.
L'ajuda consisteix a subvencionar el preu total del menú que ha d'incloure el preu del menjar
(aliments més servei de cuina i neteja) i el de la feina dels monitors (encarregats de l'atenció als
alumnes) que posi l'empresa adjudicatària, si s'escau.
En l'apartat segon de la convocatòria s'estableix dos tipus de beneficiaris: els directes (alumnes
que es trobin en situació d'acolliment i alumnes víctimes de violència de gènere) i per barem
(alumnes en condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, per motiu de transport o
alumnes que cursen estudis en centres concertats, sempre que hagin estat escolaritzats d'ofici
des de l'Administració educativa per manca de places en centres sostinguts totalment amb fons
públics) d'acord amb la baremació de puntuació que s'indica en els annexos 2 i 3 de la
Resolució de la convocatòria.
Conforme a l'apartat tercer de la convocatòria, és requisit per ser beneficiari esser usuari del
servei escolar de menjador durant el curs escolar 2014-2015 i haver presentat la sol·licitud, en
el model normalitzat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a més de la
documentació requerida en aquesta convocatòria.
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva. El Consell
Escolar de cada un dels centres docents gestiona l'ajuda amb l'autorització prèvia del
beneficiari; analitza les sol·licituds i comprova que els sol·licitants compleixen els requisits per
ser beneficiaris.
Els criteris per atorgar les ajudes s'inclouen en l'apartat quart de la convocatòria. Una vegada
els centres escolars han fet la baremació de les sol·licituds, introdueixen les dades en el
GestIB, que és l'eina de gestió integrada que la Conselleria estandarditza per a la gestió
acadèmica administrativa dels centres docents.
Formen la comissió avaluadora els membres establerts en l'apartat onzè de la convocatòria.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
Les subvencions es concedeixen als centres docents públics no universitaris, per compte del
beneficiari per l'ús del servei de menjador, per aplicar-les a la seva finalitat, en tres pagaments
trimestrals.
Després que la comissió avaluadora ha puntuat les sol·licituds, es determinen les quanties de
les ajudes, sobre la base dels dies que el centre ha introduït en el GestIB per a cada beneficiari
amb servei de menjador i d'acord amb la puntuació de l'apartat econòmic.
Pel que fa a la instrucció del procediment, la convocatòria indica que el consell escolar de cada
centre ha d'informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiari de les
ajudes. El centre ha de trametre a la Direcció General de Planificació i Infraestructures
Educatives la còpia de l'acta de la sessió del consell escolar en un termini de 10 dies naturals
comptadors des de l'endemà de la data d'acabament de presentació de sol·licituds amb una
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proposta d'alumnes. En els expedients núm. 1, 2, 3 i 5 la còpia de l'acta del consell escolar ha
estat presentada fora de termini o no hi consta el segell amb el registre d'entrada.
Una vegada els consells escolars han aprovat les actes i han introduït les dades en el sistema
GestIB, és la comissió avaluadora que a partir d'aquestes dades elabora un informe que ha de
servir de base a l'òrgan instructor per fer una proposta de resolució de concessió, de
conformitat amb el que figura en el punt dotzè de la convocatòria.
La comissió avaluadora ha de dur a terme una sessió ordinària, com a mínim, per a cadascun
dels períodes temporals esmentats, per elaborar l'informe fonamentat en les valoracions i les
dades que han aportat els centres. No consta en la documentació examinada l'acta de la
comissió avaluadora corresponent al tercer trimestre del curs escolar 2014-2015, encara que,
d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 de setembre de 2015
relativa a la concessió de les ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics
corresponent al tercer trimestre del curs escolar 2014-2015, aquesta comissió es va reunir el 22
de setembre de 2015.
4. Procediment de concessió
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats, tenint en compte els informes de la comissió
avaluadora i les propostes corresponents de l'òrgan instructor ha de dictar les resolucions de
concessió d'ajudes corresponents als tres trimestres del curs escolar 2014-2015.
La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 24 de febrer de 2015, per la
qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos corresponent a la convocatòria d'ajudes
individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que cursen estudis
als centres docents no universitaris del curs escolar 2014-2015 i la concessió de les ajudes
corresponents al primer trimestre, consta publicada en el BOIB núm. 29, de 26 de febrer, i s'hi
inclouen en aquesta llista els cinc expedients que l'SCIB ha fiscalitzat.
5. Justificació
Per justificar les ajudes, el punt quinzè de la convocatòria exigeix al centre escolar la
presentació dels annexos 8 i 9, com a document justificatiu de l'aplicació de les ajudes, en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data en què es facin efectives les
ajudes.
Tots els expedients fiscalitzats han presentat la justificació. Els expedients núm. 1 i 5 han
presentat la documentació justificativa (l'annex 8) sense segell amb registre d'entrada i les
dates dels documents estan fora de termini; en els expedients núm. 3 i 4 la documentació
justificativa presentada està fora del termini establert.
No consta en l'expedient l'informe de l'òrgan competent de la Conselleria que avaluï el
programa de subvencions executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir o suprimir el dit programa, d'acord amb
l'article 46 del TRLS.
6. Pagaments
D'acord amb la convocatòria, el centre ha de pagar al beneficiari l'ajuda concedida en el termini
de 30 dies naturals (en període lectiu) des de la data de l'ingrés per part de l'administració al
centre educatiu. No consta en l'expedient la documentació justificativa d'aquest tràmit.

D.1.2 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
La línia i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
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CAIB 2015-2016. AJUTS DESTINATS A MANTENIR ELS LLOCS DE TREBALL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CENTRES ESPECIALS
D'OCUPACIÓ PER MITJÀ DEL FINANÇAMENT PARCIAL DELS SEUS COSTS SALARIALS I DE L'ADAPTACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I
L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període novembre de 2015)
67
4
2
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període desembre de 2015 i gener, febrer i març de 2016)
299
4
3
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període abril i maig de 2016)
151
4
4
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període juny de 2016)
72
4
5
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període juliol de 2016)
72
4
6
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període agost i setembre de 2016)
145
4
7
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ (període octubre de 2016)
73
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període novembre i desembre de 2015
8
i gener, febrer i març de 2016)
158
4
9
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període abril de 2016)
27
3, 4
10
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període maig de 2016)
29
4
11
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període juny i juliol de 2016)
62
4
12
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període agost i setembre de 2016)
64
13
CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO, SL (període octubre de 2016)
33
14
ISLA CENTINELA, SL (període novembre de 2015)
30
6
15
ISLA CENTINELA, SL (període desembre de 2015)
30
6
16
ISLA CENTINELA, SL (període gener i febrer de 2016)
65
4i6
17
ISLA CENTINELA, SL (període març de 2016)
35
4
18
ISLA CENTINELA, SL (període abril, maig, juny i juliol de 2016)
161
4
19
ISLA CENTINELA, SL (període agost de 2016)
43
4
20
ISLA CENTINELA, SL (període setembre de 2016)
42
21
ISLA CENTINELA, SL (període octubre de 2016)
40
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DE LA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
1.697

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73,
de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació, de 16 de
juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol de 2008)
Les bases reguladores varen ser objecte de revisió en l'Informe 133/2017 de les subvencions i
dels contractes de la CAIB corresponent als exercicis 2013 i 2014 elaborat per l'SCIB, on
figuren detallades les incidències que es reprodueixen als efectes d'aquest Informe.
L'aprovació de l'Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, s'acompanya
amb la documentació i els informes preceptius, d'acord amb la normativa vigent. No obstant
això, l'informe de la Secretaria General no descriu suficientment la valoració de les al·legacions
presentades.
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Les bases reguladores han estat publicades amb la fórmula «havent escoltat el Consell
Consultiu», però en l'expedient no consta el dictamen d'aquest òrgan.
En l'aprovació de l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 també
consten la documentació i els informes preceptius establerts per la normativa, i hi figura la
fórmula «havent sol·licitat dictamen al Consell Consultiu», atès que aquest dictamen va ser
emès fora del termini de 20 dies previst en l'article 17.1 de la Llei 5/1993, de 15 juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears. Així mateix, el dictamen va concloure que el projecte
d'ordre de modificació de les bases reguladores es va tramitar conformement a dret.
Les activitats subvencionades per la Conselleria comprenen un total de trenta-vuit objectes
subvencionables d'àmbits diferents, amb la qual cosa es produeix una generalització que
impedeix que les bases reguladores compleixin adequadament el manament de certesa i
concreció que ha de presidir aquesta regulació, i que és especialment transcendental pel que fa
a l'objecte i als destinataris de les subvencions.
Contràriament al contingut mínim que la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, exigeix a
les ordres de bases reguladores de les subvencions, aquesta Ordre remet a la convocatòria la
regulació dels aspectes següents:
−

la compatibilitat o la incompatibilitat de les subvencions amb altres ajudes;

−

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

−

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

−

les regles generals sobre terminis i pròrrogues, i

−

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

A més, les bases reguladores no han estat adaptades a la normativa vigent en el moment
d'aprovar la convocatòria.
2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 d'abril de 2016, per la qual
s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de
persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament
parcial dels seus costs salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de
barreres arquitectòniques (BOIB núm. 50, de 21 d'abril de 2016).
La Resolució de la convocatòria de la subvenció analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l'informe de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, del
certificat d'existència de crèdit, de l'informe jurídic i de l'informe de fiscalització prèvia favorable.
L'objecte de la convocatòria és concedir ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en
centres especials d'ocupació mitjançant el Programa I de finançament parcial dels costs
salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis, i el Programa II d'ajuts
destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques.
D'acord amb l'apartat 3 de la Resolució de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és de
3.500 milers d'euros i és posteriorment modificat, per això el crèdit definitiu assignat és de
3.682 milers d'euros.
La selecció dels beneficiaris es fa pel procediment de concurrència no competitiva. Per tant, les
sol·licituds s'han analitzat i resolt segons l'ordre de presentació, amb el límit del pressupost
destinat a la convocatòria, que ha estat suficient per satisfer totes les sol·licituds.
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Aquesta convocatòria està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a
l'exercici de 2016, aprovat pel Consell de Govern el 12 de febrer de 2016 (BOIB núm. 23, de 18
de febrer).
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
Els beneficiaris d'aquestes subvencions són els centres especials d'ocupació que figurin inscrits
com a tals en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria de Treball, Comerç
i Indústria i que reuneixen els requisits exigits en la convocatòria.
Pel que fa la quantia dels ajuts: a) en el Programa I, la quantia de les subvencions del cost
salarial corresponent al lloc de treball ocupat per una persona amb discapacitat que fa una
jornada laboral completa és del 50 % del salari mínim interprofessional (SMI); en el cas de
contractes de treball a temps parcial, la subvenció s'ha de reduir de manera proporcional; b) en
el Programa II, la quantia s'estableix en funció dels costs reals generats, en una quantia no
superior a mil vuit-cents cinc euros (1.805 euros) per lloc de treball adaptat. L'import de la
subvenció es calcula a partir de les nòmines que ha aportat la persona interessada amb la
sol·licitud.
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud de la subvenció d'acord amb el model
oficial, juntament amb la documentació específica i els requisits indicats en la convocatòria.
En el moment de la presentació de les sol·licituds i d'acord amb la convocatòria, l'activitat
subvencionada ja s'havia realitzat. Així, en la documentació que s'adjunta ja s'inclou la
justificació de les despeses subvencionables.
En tots els expedients revisats consten els certificats per acreditar que els beneficiaris es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears abans de la proposta de resolució, i amb la Seguretat Social, requisits que
s'estableixen en el punt cinquè de la convocatòria.
Tots els expedients disposen dels informes tècnics favorables corresponents, en els quals es
comprova el compliment dels requisits i es determina l'import de la subvenció. Igualment, hi
consten els informes de fiscalització prèvia limitada, en els casos en què aquesta és preceptiva.
En l'expedient núm. 9, no consta en la sol·licitud de la subvenció el segell del registre
d'entrada.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients fiscalitzats, consta la Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, que aprova la concessió de la subvenció, autoritza i disposa la despesa per l'import
concedit, reconeix l'obligació i proposa el pagament de la subvenció.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 i 19 les resolucions de concessió
han estat dictades fora del termini de dos mesos, d'acord amb el punt desè de la convocatòria,
que indica que «el termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de dos mesos».
5. Justificació
La justificació de les ajudes es disposa en el punt onzè de la convocatòria i es diferencia en
funció del programa.
-La justificació dels costs salarials en el Programa I s'entén acreditada amb la presentació de la
documentació necessària per concedir la subvenció que estableix l'apartat vuitè. En tots els
casos analitzats la justificació de la subvenció dels costs salarials s'ha realitzat d'acord amb la
normativa reguladora.
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-Pel que fa al Programa II, d'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres
arquitectòniques, la justificació s'ha de fer de la manera següent:
−

Memòria de les activitats dutes a terme i dels criteris objectius d'imputació.

−

Relació dels justificants imputats.

−

Documentació justificativa de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia de
les factures, els rebuts i altres documents de valor probatori equivalent i documents
justificatius dels pagaments efectuats.

En l'expedient consta l'informe de la Conselleria pel qual s'avalua el programa d'actuacions
executat, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la
procedència de mantenir o suprimir el dit programa, d'acord amb l'article 46 del TRLS.
6. Pagaments
D'acord amb el punt onzè de la convocatòria, l'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada
justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir. Tot i així, s'ha constatat que,
en alguns expedients, la data de pagament de les subvencions presenta un retard superior a
tres mesos, comptadors des de la proposta de pagament que ha fet l'òrgan gestor.
En els expedients núm. 14, 15 i 16 els pagaments s'han realitzat fora d'aquest termini.

D.1.3 SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Les línies de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. SUBVENCIONS PER PRESENTAR PROJECTES MIXTS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ AMB DUES LÍNIES D'AJUTS, UNA PER A
PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS FINANÇADA AMB FONS DE CONFERÈNCIA SECTORIAL I L'ALTRA, PER A PERSONES JOVES
MENORS DE 30 ANYS INSCRITES EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU, A
TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL PEL PERÍODE 2014-2020 I DE LA INICIATIVA D'OCUPACIÓ JUVENIL
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1
EXPEDIENTS DE LA LÍNIA PER A MENORS DE 30 ANYS, GARANTIA JUVENIL
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
AJUNTAMENT DE CALVIÀ «RUTES DE CALVIÀ II»
227
5i6
2
AJUNTAMENT DE MAÓ «RESCAT»
213
5i6
3
AJUNTAMENT D'INCA «INCA P-REPARA»
196
5i6
4
AJUNTAMENT D'INCA «INCA KIDS»
194
5i6
5
AJUNTAMENT D'INCA «INCA KINDER»
194
5i6
EXPEDIENTS DE LA LÍNIA PER A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
6
AJUNTAMENT DE CALVIÀ «ES COLOMER»
117
5
7
AJUNTAMENT DE CALVIÀ «ES BOSQUET DE SES CASES»
189
4, 5 i 6
8
AJUNTAMENT DE MAÓ «IMPULS»
185
4, 5 i 6
9
AJUNTAMENT DE MAÓ «INTROM@Ó»
179
4, 5 i 6
10
AJUNTAMENT D'INCA «INCOTUR»
161
4i6
11
AJUNTAMENT D'INCA «INCA DIGITAL 2,0»
178
4i6
12
AJUNTAMENT D'INCA «INCA PRO»
155
4i6
13
AJUNTAMENT D'INCA «S'ESCAIRE»
167
4i6
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DEL SOIB
2.416

Els codis de les incidències assenyalades són les següents:
CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
CODI
DESCRIPCIÓ
EXPEDIENT
1
Deficiències en les bases reguladores
2
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
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CODI
EXPEDIENT
3
4
5
6

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la
qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques
actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm.
146, de 21 d'octubre de 2013).
De l'anàlisi de l'expedient es constata que, prèviament a l'aprovació de les bases reguladores,
s'han seguit tots els tràmits que marca el procediment d'elaboració de les disposicions
administratives generals, regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, amb les particularitats establertes en l'article 12.2 del TRLS.
En l'expedient consten la documentació i els informes preceptius establerts per la normativa
vigent. L'article 18.7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears, exceptua les bases reguladores de subvencions del dictamen preceptiu del
Consell Consultiu.
Contràriament al contingut mínim que la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, exigeix a
les ordres de bases reguladores de les subvencions, aquesta Ordre remet a la convocatòria la
regulació dels aspectes següents:
−

la compatibilitat o la incompatibilitat de les subvencions amb altres ajuts;

−

els criteris objectius que, amb caràcter general, han de regir l'atorgament de la
subvenció i la seva ponderació;

−

les regles generals per determinar l'import de la subvenció, i

−

les regles generals sobre terminis i pròrrogues.

2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 28 de juliol
de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2016 per presentar
projectes mixts d'ocupació i formació amb dues línies d'ajuts, una per a persones
desocupades de 30 anys o més finançada amb fons de Conferència Sectorial i l'altra, per
a persones joves menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (BOIB núm. 98, de 2
d'agost)
La Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de
subvencions per a l'any 2016, dins l'àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per
a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més,
finançada amb fons de Conferència Sectorial. L'objecte dels programes que es desenvolupen
en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de
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les persones que hi participen al mateix temps que es duen a terme projectes d'interès general
o social.
Els programes mixts d'ocupació i formació que aprova aquesta convocatòria són de formació
dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i
experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge.
La Resolució de convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l'informe de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, el
certificat d'existència de crèdit, l'informe jurídic sobre l'adequació de la convocatòria al Pla
Estratègic de Subvencions de la CAIB per a l'exercici 2016 i a les bases reguladores, i l'informe
de fiscalització prèvia.
Cal comentar que aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de
la CAIB per a l'exercici 2016, que va ser aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 12 de
febrer de 2016 (BOIB núm. 23, de 18 de febrer) i modificat, amb posterioritat, per l'Acord de
Consell de Govern d'1 de juliol de 2016 (BOIB núm. 84, de 2 de juliol). El Pla Estratègic indicat
especifica el caràcter pluriennal de la despesa, l'import màxim de la qual és de 10.000 milers
d'euros i l'import màxim de cada anualitat, de 6.000 milers d'euros per a l'any 2016 i de 4.000
milers d'euros per a l'any 2018.
L'apartat cinquè de la convocatòria requereix que els projectes presentats en el marc d'aquesta
Resolució han de complir els requisits generals següents i, si escau, els específics: l'itinerari
individualitzat de cada alumne treballador o alumna treballadora i han de participar en accions
d'orientació, assessorament, informació professional i formació empresarial.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat quart de la convocatòria, poden presentar projectes mixts d'ocupació i
formació les entitats sense ànim de lucre que s'esmenten a continuació i que han de ser
competents per executar-ne les obres o els serveis, a més de disposar de la capacitat tècnica i
de gestió suficients:
−

òrgans, organismes autònoms i altres ens de l'Administració general de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma;

−

entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria
de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui
íntegrament de les entitats locals;

−

consorcis, i

−

associacions, fundacions i d'altres entitats sense ànim de lucre.

Pel que fa al termini i el model de presentació de les sol·licituds: les entitats que vulguin
presentar més d'un projecte obligatòriament han de participar en les dues línies d'ajuts objecte
d'aquesta convocatòria. I, a fi de garantir la màxima cobertura territorial, si una entitat presenta
més d'un projecte a la mateixa línia, només se li ha d'aprovar el de més puntuació en una
primera ronda d'adjudicació. En cas que després de la primera ronda hi hagi crèdit disponible,
s'ha de fer una segona ronda d'adjudicació seguint el criteri exposat, i així successivament fins
a exhaurir el crèdit.
L'apartat novè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 15
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria en
el BOIB (la convocatòria es publica en el BOIB de 2 d'agost de 2016).
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En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria. En
tots els casos el centre gestor ha requerit l'esmena de deficiències, que han estat resoltes
satisfactòriament.
En tots els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa subvencional vigent.
En cada expedient de concessió de la subvenció hi ha un full de comprovació de la
documentació presentada i del compliment dels requisits, full que s'emet en haver-se efectuat
el tràmit de requeriment d'esmena de la sol·licitud.
En tots els expedients analitzats consta una acta de la Comissió Avaluadora, que té per objecte
l'examen, la valoració i la puntuació de cada una de les sol·licituds.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria i les valoracions estan motivades de manera suficient.
En els expedients consta la proposta de resolució provisional motivada de l'òrgan instructor, la
notificació corresponent a l'entitat beneficiària i la proposta de resolució definitiva.
Les resolucions de concessió analitzades contenen les dades que imposa l'art. 21 del TRLS
sobre les seves resolucions i posteriors notificacions. Les resolucions de concessió dels
expedients núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 han estat dictades fora del termini de 3 mesos que
estableix l'apartat dotzè de la convocatòria. Hi consta la notificació de totes les resolucions de
concessió a les entitats beneficiàries.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat setzè.2 de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que, juntament amb el compte justificatiu, s'ha de presentar una
memòria pedagògica que acrediti l'execució de l'activitat en el termini d'un mes des de
l'acabament de l'activitat i una memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat feta, en el
termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat. En tots els expedients analitzats s'ha
presentat la justificació de la subvenció dins el termini establert.
En els expedients núm. 6 i 7 no consta documentació justificativa suficient que permeti
acreditar el pagament de dues factures. 4
En el moment de la fiscalització de l'SCIB ja havia finalitzat tota la tramitació derivada de la
convocatòria d'ajuts. El centre gestor, un cop revisats els comptes justificatius presentats, ha
dut a terme la liquidació econòmica dels expedients núm. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 i 13. De la
justificació econòmica dels expedients anteriors, s'han tramitat procediments de revocació
parcial per un import conjunt de 87 milers d'euros de les subvencions concedides amb la
pèrdua parcial dels drets de cobrament dels imports inicialment sol·licitats. 5
A data de la finalització del treball de la fiscalització, resten pendents de la liquidació els
expedients núm. 6, 7, 8 i 9 de les entitats que no han presentat en termini la documentació
4

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

5

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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d'esmena de les incidències que ha detectat l'òrgan gestor. Segons consta en els expedients
no s'ha iniciat el procediment de reintegrament per les quantitats no justificades. 6 7
6. Pagaments
L'apartat setzè.1 de la convocatòria estableix la forma de pagament de les subvencions:
−

un 60 % de l'import de la subvenció aprovada, en concepte de bestreta, que es tramita
d'ofici després que s'hagi acreditat l'inici de l'activitat (amb càrrec als pressuposts del
2016), i

−

El percentatge restant en l'exercici 2018, una vegada el projecte hagi acabat i l'entitat
beneficiària hagi presentat tota la documentació justificativa, i el SOIB l'hagi revisada.

En tots els expedients objecte d'anàlisi consta la tramitació dels dos pagaments que disposa la
convocatòria, amb compliment de les formalitats establertes per a cada cas:
−

primer pagament: a la bestreta, amb la sol·licitud expressa de l'entitat beneficiària, i

−

darrer pagament: amb la presentació del compte justificatiu de l'entitat beneficiària i la
liquidació de la subvenció del centre gestor.

D'acord amb el punt onzè de la convocatòria, l'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada
justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir. Tot i així, s'ha constatat que
en el primer pagament dels expedients núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, la data de pagament
presenta un retard superior a tres mesos, comptadors des de la proposta de pagament que ha
fet l'òrgan gestor. En els expedients núm. 1, 2, 3, 4 i 5, en els quals ja s'ha efectuat el segon
pagament, aquests estan fora de termini. En la resta d'expedients no consta acreditat en
l'expedient la documentació justificativa de la realització del segon pagament.
En tots els expedients consta l'informe final tècnic que es pronuncia sobre si l'activitat s'ha
executat complint les condicions que indicava el projecte a la concessió de la subvenció.
Malgrat això, manca en tots els expedients l'informe que analitza els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-la o suprimir-la al final d'exercici
pressupostari d'acord amb l'article 46 del TRLS.

D.1.4 SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Les línies de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS DESTINADES A FINANÇAR PROJECTES DE MILLORA DE
L'OCUPABILITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES DE MÉS EDAT, DE LA QUAL ES PREVEU COFINANÇAR UN 50 % AMB
CÀRREC AL PROGRAMA OPERATIU FSE 2014-2020 DE LES ILLES BALEARS
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA,
1
PALMAACTIVA
788
6
2
AJUNTAMENT D'INCA
298
6
3
CONSELL DE MALLORCA
355
5
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DEL SOIB
1.441

6

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

7

El text de l’al·legació presentat per part del SOIB evidencia que el procediment de reintegrament es va iniciar durant l’any 2018, en
posterioritat a la visita dels auditors de l’SCIB
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Els codis de les incidències assenyalades són les següents:
CODI
EXPEDIENT
1
2
3
4
5
6

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la
qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques
actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm.
146, de 21 d'octubre de 2013)
Atès que les bases reguladores són les mateixes que en els expedients núm. 3 i 5 d'aquest
Informe, a fi de simplificar-lo no es reprodueix en aquest apartat el resultat de l'anàlisi de l'SCIB.
2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació
de les Illes Balears, de 25 d'agost de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria de
subvencions per a les corporacions locals destinades a finançar projectes de millora de
l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat, de la qual es
preveu cofinançar un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes
Balears (BOIB núm. 109, de 27 d'agost de 2016)
D'acord amb el punt 1 de la Resolució, l'objecte de la convocatòria és regular la concessió de
subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a
la Seguretat Social, que es derivin de contractar persones treballadores desocupades majors
de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, perquè executin obres o serveis d'interès
general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que
en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així com els costs derivats de l'orientació laboral que han de rebre de les entitats
beneficiàries que els contractin.
D'acord amb el procediment establert en la convocatòria, en cas que concorrin diferents entitats
al mateix àmbit territorial, la suma dels imports adjudicats a cadascuna no pot excedir l'import
assignat al seu àmbit territorial. Les sol·licituds s'han de fer mitjançant el model facilitat pel
SOIB i, juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació que especifica l'apartat
desè de la convocatòria.
La convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per elaborar-la i disposa
de l'informe de la direcció general competent en matèria de pressuposts, del certificat
d'existència de crèdit, de l'informe jurídic sobre l'adequació de la convocatòria al Pla Estratègic
de Subvencions de la CAIB i a les bases reguladores, i de l'informe de fiscalització prèvia
corresponent.
De conformitat amb el punt segon de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat és de 6.000
milers d'euros amb càrrec al pressupost de la CAIB per a l'any 2016 i s'ha de distribuir d'acord
amb els criteris següents:
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−

4.345 milers d'euros per al «Programa Operatiu FSE 2014-2020» (fons finalista 19113)

−

1.655 milers d'euros per a la «Conferència sectorial en matèria laboral - Ocupació 454»
(fons finalista 16021)

Els criteris de valoració i concessió que utilitza el centre gestor per seleccionar els projectes
s'indiquen en l'apartat onzè de la convocatòria i estan altament vinculats a les activitats
assenyalades en el contingut del projecte.
Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2016 (BOIB núm.
23, de 18 de febrer) i modificat per Acord de 15 de juliol de 2016 (BOIB núm. 90, de 16 de
juliol), i la despesa, que té un caràcter anual, presenta un import màxim de 6.000 milers
d'euros.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat quart de la convocatòria, poden ser beneficiaris de les subvencions els
ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en
depenen o que hi estan vinculades, que tinguin la intenció de contractar persones treballadores
desocupades de llarga durada majors de 35 anys, per dur a terme obres o prestar serveis
d'interès general i/o social i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió suficients per
executar el corresponent projecte.
Els projectes tenen una durada de 6 mesos i han de proposar l'execució d'obres o serveis que
es desenvolupin preferentment en algun dels àmbits següents: projectes en l'àmbit dels serveis
relacionats amb la vida diària, projectes en l'àmbit del medi ambient i projectes en l'àmbit de la
promoció cultural.
D'acord amb l'apartat quinzè de la convocatòria, les actuacions corresponents als projectes
aprovats tenen la seva data d'inici el 16 de novembre de 2016 i la d'acabament el 15 de maig
de 2017. Per acreditar el començament de l'activitat s'ha de presentar un certificat d'inici
d'acord amb el model que facilita el SOIB.
L'apartat novè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 15
dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en
el BOIB (la convocatòria es publica en el BOIB de 27 d'agost de 2016 i el termini finalitza el 12
de setembre de 2016).
En tots els expedients fiscalitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria.
En tots els expedients fiscalitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa subvencional vigent. Així mateix consta l'acta de
la Comissió Avaluadora que té per objecte verificar que els projectes presentats reuneixen els
requisits que estableix la convocatòria i que les sol·licituds s'han presentat en temps i forma, i
s'adjunta la documentació preceptiva.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria i les valoracions estan motivades de manera suficient.
En els expedients consta la proposta de resolució provisional motivada de l'òrgan instructor, la
notificació corresponent a l'entitat beneficiària i la proposta de resolució definitiva.
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Les resolucions de concessió analitzades contenen les dades que disposa l'apartat onzè de la
convocatòria, han estat dictades dins del termini establert i hi consta la notificació de totes a les
entitats beneficiàries.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat divuitè de la convocatòria estableix el règim de justificació de les subvencions objecte
d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que, juntament amb el compte justificatiu, s'ha de presentar un certificat
d'exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats, una memòria tècnica d'activitats i
una d'econòmica.
En tots els expedients analitzats s'ha presentat la documentació justificativa dins del termini
màxim de tres mesos, comptadors des de l'acabament de l'activitat subvencionada, si bé el
centre gestor ha requerit l'esmena de les deficiències detectades en la documentació de
l'expedient núm. 3.
En tots els expedients analitzats consta l'informe final favorable de l'execució de l'activitat
d'acord amb el previst al projecte.
En els justificants analitzats de l'expedient núm. 3 no consten, d'acord amb el que estableixen
els articles 19 i 27 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre
de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladors d'aquesta convocatòria,
l'estampillament dels justificants presentats amb indicació del percentatge o la quantitat que
s'imputa a la subvenció; el finançament o cofinançament, si escau, i la data i la signatura de la
persona beneficiària.
6. Pagaments
L'apartat dissetè de la convocatòria estableix la forma de pagament de les subvencions i indica
que el pagament s'ha d'efectuar per bestreta corresponent al 100 % de la quantia de la
subvenció concedida, sense necessitat de constituir aval, d'acord amb el que disposa l'article
25.3.b del Decret 75/2004 a petició de l'entitat beneficiària i presentant el certificat d'inici i la
relació de persones contractades.
En els expedients núm. 1 i 2 la data de pagament de les subvencions presenta un retard
superior a tres mesos, comptadors des de la proposta de pagament que ha fet l'òrgan gestor.

D.1.5 SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Les línies de subvencions i els expedients analitzats es reflecteixen en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. AJUTS PER POSAR EN PRÀCTICA PROCESSOS D'INSERCIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE COL·LECTIUS VULNERABLES AMB EL
COFINANÇAMENT DE FINS UN MÀXIM DEL 50 % DEL FONS SOCIAL EUROPEU, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU
DE LES ILLES BALEARS PER AL PERÍODE 2014-2020
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
DEFICIÈNCIES
NORMATIVA
1i2
EXPEDIENTS:
NÚM. EXP.
BENEFICIARI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
1
AMADIP. ESMENT FUNDACIÓN
588
2
FUNDACIÓ DEIXALLES PALMA
534
3
FUNDACIÓ DEIXALLES PALMA
118
4
UGT-ILLES BALEARS
164
6
IMPORT EXPEDIENTS FISCALITZATS DEL SOIB

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DESCRIPCIÓ
Deficiències en les bases reguladores
Deficiències en els informes i en les resolucions de convocatòries
Deficiències en la documentació i en les actuacions prèvies a la concessió
Deficiències en el procediment de concessió
Deficiències en la justificació de la subvenció
Deficiències en els pagaments

1. Bases reguladores
Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la
qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques
actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm.
146, de 21 d'octubre de 2013)
Atès que les bases reguladores són les mateixes que en els expedients núm. 3 i 4 d'aquest
Informe, a fi de simplificar-lo no es reprodueix en aquest apartat el resultat de l'anàlisi de l'SCIB.
2. Convocatòria
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació
de les Illes Balears de 14 de desembre de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria
d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius
vulnerables amb el cofinançament de fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu,
en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 (BOIB
núm. 184, de 19 de desembre de 2015)
La Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de
subvencions per al període 2016 per a actuacions, dins l'àmbit geogràfic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius
vulnerables.
La convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de
col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, per donar resposta a un
problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius.
La Resolució de convocatòria de subvencions analitzada ha complert el procediment per
elaborar-la i disposa de l'informe de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, del
certificat d'existència de crèdit, de l'informe jurídic i l'informe de fiscalització prèvia limitada
corresponents a un expedient de tramitació anticipada de despesa.
D'acord amb el punt desè de la convocatòria, el crèdit inicialment assignat a la convocatòria és
per un import de 6.000 milers d'euros, distribuïts en dues anualitats (un import de 3.000 milers
d'euros al 2016 i un import de 3.000 milers d'euros al 2017) d'acord amb els criteris següents:
−

de manera percentual pels col·lectius objecte de la convocatòria, només en el cas de
l'illa de Mallorca: persones amb discapacitat, 40 %; joves en risc d'exclusió social,
13 %; persones en risc d'exclusió social, 35 %; persones amb discapacitat per malaltia
mental, 7 %, i dones en risc d'exclusió social, 5 %, i

−

de manera percentual per illes: Mallorca, 77,28 %; Menorca, 8,34 %, i Eivissa i
Formentera, 14,38 %.

Aquesta convocatòria d'ajuts s'inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a
l'exercici 2016, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2016 (BOIB núm.
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23, de 18 de febrer de 2016), d'acord amb el que disposa l'article 6.1 del TRLS, i el dit Pla
especifica el caràcter pluriennal de la despesa, el seu import màxim (6.000 milers d'euros) i
l'import màxim de cada anualitat (3.000 milers d'euros al 2016 i 3.000 milers d'euros al 2017).
En el moment de la fiscalització de l'SCIB, ja havia finalitzat tota la tramitació derivada de la
convocatòria d'ajuts (el centre gestor ja ha efectuat la revisió dels expedients que marca
l'apartat vintè.3 de la convocatòria), per la qual cosa consta que el SOIB ha 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.
3. Consideracions generals, documentació i actuacions prèvies a la concessió
D'acord amb l'apartat cinquè de la convocatòria, les entitats beneficiàries de les subvencions
poden ser:
−

les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que
acreditin, com a mínim, 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en l'execució
d'accions que s'adrecin a acompanyar les persones desocupades en processos
d'inserció laboral, i

−

les administracions locals de les Illes Balears i les seves entitats dependents o
vinculades, que acreditin, com a mínim, 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes
Balears en la realització d'accions que s'adrecin a acompanyar les persones
desocupades en processos d'inserció laboral.

Conforme al procediment establert en la convocatòria, les entitats només poden presentar una
sol·licitud relativa a un projecte d'un únic col·lectiu per illa. Les sol·licituds s'han de fer
mitjançant un model facilitat pel SOIB i, juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la
documentació que especifica l'apartat tretzè.6 de la convocatòria, entre la qual s'estableix una
memòria explicativa del procés d'inserció, la presentació de la qual es considera requisit
imprescindible per valorar la sol·licitud.
La valoració de les sol·licituds es fa a partir dels criteris establerts en l'apartat catorzè de la
convocatòria.
D'acord amb l'apartat setzè de la convocatòria, les actuacions corresponents als projectes
aprovats objecte de subvenció poden iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2016 i han d'haver
finalitzat, com a màxim, el 31 de desembre de 2016.
L'apartat tretzè de la convocatòria estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 15
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el
BOIB (la convocatòria es publica en el BOIB de 19 de desembre de 2015, llavors el termini
finalitza l'11 de gener de 2016).
En tots els expedients analitzats consta la sol·licitud d'ajuda d'acord amb el model normalitzat,
registrada dins el termini previst, juntament amb la documentació que indica la convocatòria. En
tots els casos, el centre gestor ha requerit l'esmena de deficiències, que han estat resoltes
satisfactòriament.
En tots els expedients analitzats consta que el centre gestor ha comprovat el compliment dels
requisits per obtenir la condició de beneficiari i que les entitats sol·licitants no incorren en les
causes de prohibició que marca la normativa subvencional vigent.
En cada expedient de concessió hi ha un full de comprovació de la documentació presentada i
del compliment dels requisits, full que s'emet en haver-se efectuat el tràmit de requeriment
d'esmena de la sol·licitud.
38

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

En tots els expedients analitzats consta l'acta número 1 de la Comissió Avaluadora, de 24 de
febrer de 2016, que té per objecte l'examen, la valoració i la puntuació de cada una de les
sol·licituds; hi consten dues sol·licituds que no han superat el tràmit de requeriment d'esmena
(no formen part dels expedients de la mostra que s'analitza) i hi consta expressament que s'ha
comprovat, pel que fa a la resta de sol·licituds, que compleixen els requisits establerts per la
convocatòria i que n'efectua la valoració a partir dels criteris de l'apartat catorzè de la
convocatòria.
4. Procediment de concessió
En tots els expedients, l'avaluació de les sol·licituds s'ha fet d'acord amb els criteris que
estableix la convocatòria i les valoracions estan motivades de manera suficient.
En els expedients consta la proposta de resolució provisional motivada de l'òrgan instructor, la
notificació corresponent a l'entitat beneficiària i la proposta de resolució definitiva.
Les resolucions de concessió analitzades contenen les dades que imposa l'apartat quinzè.12
de la convocatòria: col·lectiu destinatari del procés d'inserció i l'àmbit territorial d'actuació;
objectiu d'atenció i objectiu d'inserció, i pressupost aprovat i quantia individual de la subvenció.
Hi consta la notificació de totes les resolucions de concessió a les entitats beneficiàries, i han
estat dictades dins el termini establert en l'apartat quinzè de la convocatòria.
5. Justificació de la subvenció
L'apartat vintè de la convocatòria i l'annex 1 estableixen el règim de justificació i liquidació de
les subvencions objecte d'anàlisi.
La convocatòria exigeix que, juntament amb el compte justificatiu, s'ha de presentar la
documentació que acrediti que l'entitat beneficiària manté un sistema de comptabilitat
separada.
Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació en el termini màxim de tres mesos,
comptadors des de l'acabament de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'apartat vintè.1 de la
convocatòria.
En tots els expedients analitzats s'ha presentat la justificació de la subvenció dins el termini
establert, si bé el centre gestor ha requerit l'esmena de les deficiències detectades en la
documentació de les entitats beneficiàries.
6. Pagaments
L'apartat dissetè.2 de la convocatòria estableix la forma de pagament de les subvencions, que
és la següent:
−

un 50 % de l'import de la subvenció aprovada, en concepte de bestreta, que es tramita
d'ofici després d'aprovada la subvenció (amb càrrec als pressuposts del 2016);

−

un 35 % de l'import de la subvenció aprovada, previ informe favorable de la memòria
intermèdia (a partir de gener de 2017, amb càrrec als pressuposts del 2017), la qual
revisen els serveis administratius encarregats del seguiment dels projectes objecte de
subvenció. Els criteris que utilitza el centre gestor per avaluar les memòries
intermèdies, que aplica des de fa anys i que són fruit de la seva experiència avaluadora
en convocatòries anteriors, haurien de constar expressament en la convocatòria, i

−

fins al 15 % restant de l'import de la subvenció aprovada, quan el SOIB hagi liquidat la
subvenció (amb càrrec als pressuposts del 2017).
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En tots els expedients, excepte l'expedient núm. 4, consta la tramitació correcta dels tres
pagaments que disposa la convocatòria, amb compliment de les formalitats establertes per a
cada cas.
En tots els expedients fiscalitzats, de la revisió que ha portat a terme el centre gestor de la
justificació econòmica ha derivat la tramitació d'expedients amb resolució de revocació parcial
de l'import de la subvenció concedida amb la pèrdua parcial del dret de cobrament de l'import
inicial adjudicat, per un import conjunt de 57 milers d'euros.

D.2

SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA

A efectes d'aquest Informe, la mostra de subvencions de concessió directa seleccionada i les
incidències detectades s'exposen en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA
(IMPORT EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓ
EXERCICI
IMPORT
DEFICIÈNCIES
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS (2015)
Subvenció sense convocatòria a la Universitat de les Illes Balears per al
1
desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears
2015
2.500
2,4 i 5
CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS (2015) / CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ (2016)
Subvenció nominativa al consorci APROP per finançar el funcionament
2
de la unitat Migjorn del centre de Son Tugores
2015
1.289
5i6
Subvenció sense convocatòria a la Fundació Aldaba per finançar el
3
desenvolupament del projecte «Aldaba Suport Balears 2016»
2016
433
2,4,5 i 6
Subvenció sense convocatòria a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí
de les Illes Balears per dur a terme el projecte de «Millora de les
condicions de vida de la població refugiada als campaments de
refugiats de Tindouf i sensibilització i incidència política de la població
4
balear envers el conflicte sahrauí»
2016
190
1,2,4 i 5
Subvenció sense convocatòria a l'Asociación de Madres y Padres de
Discapacitados de Baleares -AMADIBA per finançar el projecte PETIT
PLA: habitatge terapèutic per a nins amb discapacitat intel·lectual i
5
alteracions greus de la conducta
2016
195
2,3,4 i 5
CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT (2015) / CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA (2016)
6
Subvenció sense convocatòria a la Fundació ImpulsaBalears
2015
53
1,2 i 5 8
7
Subvenció nominativa a favor del TAMIB
2016
1.100
5
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I CULTURA (2016)
8
Subvenció nominativa al Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia
2016
144
2i3
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
Subvencions directes per pràctiques professionals no laborals en
9
empreses
2015
35
TOTAL IMPORT EXPEDIENTS SELECCIONATS
5.939

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

8

CAIB 2015-2016. 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

Modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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D.2.1 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Expedient núm. 1: subvenció sense convocatòria a la Universitat de les Illes Balears per
al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears
La subvenció es concedeix arran d'un conveni entre l'Administració General de l'Estat i la CAIB
pel qual es realitzen transferències per finançar inversions (inversions estatutàries). L'article
2.3.e del TRLS diu que no tenen la consideració de subvenció «les aportacions dineràries a
favor d'altres administracions públiques o de les entitats que en depenen que s'hagin de fer
efectives en virtut de plans i programes o de convenis de col·laboració formalitzats d'acord amb
la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques». En tot cas, l'SCIB du a
terme la revisió de l'expedient com una subvenció, perquè és així com la CAIB l'ha tramitat.
Els antecedents d'aquesta subvenció deriven d'un conveni de 22 de març de 2011 entre la
CAIB i la UIB en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions que s’havien
d'executar fins al 22 de juliol de 2014 i que, per iniciativa de la UIB, és modificat mitjançant una
addenda de 29 d’octubre de 2014. Així s’amplia el termini d'execució inicialment previst fins al
31 de desembre de 2015 i es modifiquen les actuacions establertes en l'annex del conveni, el
qual inclou la construcció del Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB (CEP) i l'equipament dels
espais destinats a R+D+I (1.374 milers d'euros) i la millora de la xarxa de comunicacions de la
UIB (1.126 milers d'euros).
En l'expedient que és objecte de fiscalització, consta la sol·licitud de subvenció, de 23 d'abril de
2015, signada per la representat de la UIB i la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, de 23 de març 2015, per la qual s'ordena l'inici i es designa l'òrgan responsable
del procediment de concessió de la subvenció.
Les memòries justificatives del director general d'Universitats i Recerca, de 29 de gener de
2015 i de 23 d'abril de 2015, respectivament, relatives al Conveni instrumental de subvenció
entre l'Administració de la CAIB i la UIB per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a
les Illes Balears indiquen que és necessari formalitzar un nou conveni (CAIB–UIB), atès que la
durada de la tramitació de l'addenda del conveni de l'Estat (signada el 29 d'octubre de 2014) ha
sobrepassat el termini de vigència del conveni 18A, que va finalitzar el 22 de juliol de 2014.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l'expedient la impossibilitat o la dificultat de la concurrència.
En l'expedient la dificultat de la concurrència pública queda justificada a l'informe tècnic de la
cap de servei de Recerca, de 24 de abril de 2015, en el qual es diu que la UIB ha de ser
necessàriament la receptora de la subvenció, atès que és un dels responsables de l'execució
dels projectes inclosos en el conveni signat el 22 de desembre de 2010 entre la CAIB i
l'Administració General de l'Estat. D'una banda, la Universitat de les Illes Balears és l'únic
centre d'ensenyament superior amb capacitat legal per impartir el tercer cicle dels
ensenyaments universitaris i formar investigadors en el marc de programes de doctorat, i, de
l'altra, el projecte de millora de la xarxa de comunicacions fa referència a una xarxa preexistent
que es troba a la Universitat de les Illes Balears i, per tant, l'únic possible beneficiari del
projecte.
Per Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2015, s'autoritza prèviament a la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats a concedir la subvenció directa. Mitjançant el conveni
instrumental de 27 de maig de 2015 es concedeix la subvenció i s'estableix la forma de
justificar l'activitat subvencionada i les obligacions del beneficiari. El conveni instrumental també
fa referència expressa a la forma de pagament que es distribueix en cinc anualitats de 500
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milers d'euros, de les quals les dues primeres, les de 2015 i 2016, s'han d'abonar una vegada
revisat i aprovat el compte justificatiu de cadascun del projectes.
En l'expedient consten les resolucions del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per les
quals es reconeixen les obligacions i es proposen els pagaments de les diferents anualitats des
de 2015 fins a 2018, excepte la corresponent a l'exercici 2019, que no consta en l'expedient.
La Universitat de les Illes Balears presenta dos comptes justificatius per cadascun dels
projectes subvencionats, un de parcial amb l'execució del projecte a 30 de setembre de 2015 i
un de total amb l'execució total del projecte a 31 de desembre de 2015.
De la revisió de la documentació de l'expedient s'han posat de manifest les incidències
següents:
−

No consta en la sol·licitud de la subvenció el segell del registre d'entrada (art. 38 de la
Llei 30/1992).

−

La sol·licitud de subvenció no conté un pressupost detallat de cada projecte, només
consta hi l'import del pressupost i l'import de subvenció que se sol·licita. No tenir el
pressupost suposa que, a l'hora de la justificació, l'Administració no pot comprovar si el
beneficiari ha complert l'execució del projecte. Tampoc hi consta una memòria
justificativa i de descripció detallada del projecte.

−

No hi consta la declaració responsable que el sol·licitant no es troba sotmès a cap
causa de prohibició per ser beneficiari de la subvenció (art. 10.1 del TRLS). Tampoc
consta acreditat que s'està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social,
Agència Tributària Estatal i Hisenda de la CAIB.

−

El conveni instrumental no conté expressament la compatibilitat o incompatibilitat amb
altres ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat procedent de qualsevol
Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
autònoms (art. 65.3 del RGLS), només fa referència al fet que un dels projectes (xarxa
de comunicacions) està cofinançat per la UE mitjançant el Programa Operatiu de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).

−

El conveni instrumental no conté, amb referència a la construcció del Centre d'Estudis
de Postgrau de la UIB (CEP), el període durant el qual el beneficiari ha de destinar el
bé al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc
anys (art. 40.4.a del TRLS).

−

No consta en l'expedient cap informe del centre gestor que constati que, a pesar d'estar
el Govern en funcions durant part de la tramitació de l'expedient (del 25 de maig al 3 de
juliol de 2015), es compleix el que estableix l'article 18.4 de la Llei 4/2001, de 14 de
maig, del Govern de les Illes Balears, i l'article 32 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i bon govern de les Illes Balears.

De la revisió de la documentació justificativa de l'expedient núm. 1 s'han posat de manifest les
incidències següents:
−

Les justificacions parcials que, conforme al conveni instrumental, s'havien de presentar
el 30 de setembre de 2015 consten signades el 12 de novembre de 2015.

−

Les justificacions parcials i finals no contenen el segell del registre d'entrada en cap
dels dos comptes justificatius parcials (art. 38 de la Llei 30/1992).
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−

El certificat que es demana al punt 7 de la clàusula 3 del conveni instrumental de
concessió de la subvenció consta signat per la gerent de la UIB, però no conté el
vistiplau del vicerector de la UIB competent en matèria de Recerca, tal com s'estableix
en la clàusula esmentada.

−

Les factures revisades del compte justificatiu no presenten cap diligència de validació ni
estampillament del centre gestor que les vinculi a l'expedient de subvenció objecte de
fiscalització, fet que dificulta tant el seguiment de l'execució del projecte com el control
de la concurrència de subvencions. Tot i que el conveni instrumental de concessió no
estableix cap sistema de validació i estampillament dels justificants de despesa, és
necessari que l'òrgan que atorga la subvenció implementi els mecanismes necessaris
que permetin aquest control.

D.2.2 CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS (2015) / CONSELLERIA DE
SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ (2016)
Expedient núm. 2: subvenció nominativa a favor del Consorci per a la Protecció i
Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears
(APROP) per finançar el funcionament de la unitat Migjorn del centre de Son Tugores
Aquest expedient correspon a una subvenció nominativa, inclosa en els pressuposts de la CAIB
per a l'exercici 2015. El Consorci és un ens públic sense ànim de lucre, inscrit en el Registre
Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, dependent de la Direcció General de Família i
Menors, amb un territori d'actuació de caire autonòmic. Es va crear mitjançant el Decret
36/1991, de 18 d'abril, amb l'objectiu de protegir els minusvàlids psíquics profunds en general, i
per al sosteniment i la gestió del Centre de Minusvàlids Psíquics Profunds de Son Tugores, en
particular.
La subvenció es concedeix per finançar parcialment, i en relació amb l'exercici 2015, una de les
unitats especialitzades del Consorci (la unitat Migjorn) mitjançant la qual es presta, en
exclusivitat i en l'àmbit de les Illes Balears, el servei de residència i centre de dia a persones
amb discapacitat intel·lectual que presenten, com a principal causa diferenciadora, greus
alteracions de conducta. L'import total de la subvenció és de 1.289 milers d'euros, enfront d'un
cost total de l'activitat pressupostat de 1.351 milers d'euros.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.a del TRLS, i ha de quedar
acreditada en l'expedient la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, i també les raons
d'interès públic i els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
Consta la sol·licitud de la subvenció del gerent del Consorci, de 20 de març de 2015. El
pagament es realitza en relació amb tres períodes de justificació, si bé el darrer es fa en
concepte de bestreta sense exigir que l'entitat subvencionada presenti garantia, d'acord amb
l'autorització prèvia del conseller competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts, de 21 d'abril
de 2015. El Consell de Govern, en la sessió de 8 de maig de 2015, autoritza prèviament la
consellera de Família i Serveis Socials per concedir la subvenció nominativa, i el 21 de maig de
2015 s'emet la resolució de concessió.
La subvenció s'imputa al pressupost de l'exercici 2015, si bé els pagaments es fan efectius en
2015 (15 milers d'euros), 2016 (973 milers d'euros) i 2017 (300 milers d'euros). Aquest fet
implica un incompliment del termini màxim de pagament legal establert.
De la revisió de la documentació justificativa de l'expedient núm. 2, s'han posat de manifest les
incidències següents:
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-En l'expedient, a les còpies de les factures i no hi consta l'aplicació d'un sistema de validació i
estampillament que permeti el control de la concurrència de subvencions (art. 39.4 del TRLS). 9
-La unitat operativa de Son Tugores objecte de la subvenció constitueix un centre de cost del
conjunt del Consorci. Consten en l'expedient els comptes anuals del Consorci de l'exercici 2013
(únics disponibles a la data de la sol·licitud de concessió), així com un resum dels costs
finalment imputats a la unitat. També hi figuren els percentatges generals d'imputació de
despeses directes i indirectes aplicats. No obstant això, no hi consten:
−

Els càlculs justificatius dels percentatges d'imputació dels costs aplicats, donat que la
memòria de justificació es limita a citar-los.

−

Una relació nominal del personal que permeti comprovar la imputació correcta de les
despeses de personal en funció de cada lloc de feina (sobre la base dels esmentats
percentatges indicats pel mateix beneficiari).

−

Evidencia de la comprovació per part de l’òrgan gestor de la relació entre els resultats
totals del Consorci APROP registrats en l’exercici 2015 i els ingressos i les despeses
finalment imputats a la unitat subvencionada, donat que la unitat Migjorn forma part
d’un conjunt d’activitats més ampli desenvolupat per part del Consorci APROP. 10

Expedient núm. 3: subvenció sense convocatòria a l'entitat Fundació Aldaba per finançar
el desenvolupament del projecte Aldaba Suport Balears 2016
Aquest expedient correspon a una subvenció de concessió directa atorgada a l'entitat Fundació
Aldaba per al finançament de les despeses derivades de l'execució del projecte Aldaba Suport
Balears 2016, executat entre dia 1 de maig i dia 31 de desembre de 2016. L'import de la
subvenció és de 433 milers d'euros i el pressupost total del projecte, de 481 milers d'euros.
L'import concedit representa el 90 % del projecte.
El projecte Aldaba Suport Balears 2016 agrupa diversos serveis: el fonamental és el d'atenció,
el suport i la protecció a persones tutelades, que es dirigeix a les persones que necessiten
suport amb la finalitat de vetllar pels seus interessos i drets, proporcionant la protecció legal
necessària i afavorint el reintegrament de la seva capacitat d'obrar; la formació; la informació i
l'assessorament sobre la tutela, i, finalment, la sensibilització i el voluntariat. El suport se centra
en les àrees jurídica, social i econòmica administrativa. Uns altres serveis que ofereix l'entitat
és la formació, l'orientació i l'assessorament a professionals implicats en l'atenció i la
intervenció respecte de persones que necessiten suport, així com donar informació i
assessorament sobre la tutela, la sensibilització i el voluntariat.
L'objecte de la subvenció no és la realització d'una activitat sense contraprestació directa del
beneficiari, sinó que l'import abonat en concepte de subvenció té com a finalitat la prestació
d'un servei públic i, per tant, ha de ser objecte d'un contracte de serveis licitat i adjudicat
conforme al TRLCSP; no pot ser objecte ni té la naturalesa de subvenció, tal com es desprèn i
es defineix aquesta figura en l'art. 2 de la LGS.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l'expedient la impossibilitat o la dificultat de concurrència, així com les raons d'interès social i
els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.

9

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

10

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient, la dificultat de la concurrència pública queda justificada pel fet de tractar-se
d'una subvenció a una entitat que exerceix, des de fa molts d'anys, de tutora de persones
incapacitades o en procés d'incapacitació i una sentència judicial ferma la hi ha nomenada.
Conforme al que s'indica en l'informe justificatiu sobre la necessitat d'iniciar el procediment per
concedir la subvenció directa, moltes d'aquestes persones estan assistides pràcticament des
de l'inici de l'activitat de l'entitat (any 2001) i d'altres presenten una permanència de més de
cinc anys en el programa; perdre aquesta referència i trencar o alterar els vincles i rutines
tindria efectes negatius en la qualitat de vida d'aquestes persones. En conseqüència, la
Fundació Aldaba és l'única responsable, per sentència judicial, per exercir la tutela dels usuaris
que li han assignat, excepte que hi hagi una sentència judicial en contra.
En l'expedient núm. 3 consta la sol·licitud de subvenció, de 29 abril de 2016, signada pel
representat legal de l'entitat, i la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de
9 de juny de 2016, per la qual s'ordena l'inici i es designa l'òrgan responsable del procediment
de concessió de la subvenció.
El 30 de juny de 2016, el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per
delegació de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, autoritza el pagament
anticipat de la subvenció, sense la necessitat de presentar garanties.
Per Acord del Consell de Govern, de 5 d'agost de 2016, s'autoritza prèviament a la consellera
de Serveis Socials i Cooperació a concedir la subvenció. Mitjançant la Resolució de la
consellera, de 29 de setembre de 2016, es concedeix la subvenció i s'estableix la forma de
justificar l'activitat subvencionada i les obligacions del beneficiari. La Resolució també fa
referència expressa a l'autorització prèvia del director general del Tresor, Política Financera i
Patrimoni de pagament anticipat i al termini de tres mesos, comptadors des de la finalització del
projecte subvencionat, per presentar la justificació del projecte.
El 24 d'octubre de 2016, la consellera de Serveis Socials i Cooperació reconeix l'obligació i
proposa el pagament de la bestreta, sense aportació de garantia per un import de 433 milers
d'euros.
La Fundació Aldaba ha presentat en termini el compte justificatiu, la memòria d’activitats i els
criteris d'imputació. A partir de la revisió que la Conselleria ha fet d'aquesta documentació es
realitzen dos requeriments d'esmena a l'entitat que aquesta atén.
El 5 de setembre de 2017, la consellera de Serveis Socials i Cooperació inicia el procediment
de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a la Fundació Aldaba per un import d'11
milers d'euros, atès que no s'han considerat subvencionables les despeses generades a la seu
central de Madrid i, per tant, la justificació total del projecte suposa un import de 470 milers
d'euros, import inferior al del projecte sol·licitat, que era de 481 milers d'euros.
En la resolució de reintegrament es destaca que el pressupost, presentat per l'entitat en el
moment de sol·licitar la subvenció, indica les despeses desglossades per illes (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera), però no fa menció de les despeses estructurals o de recursos
humans que ha realitzat l'entitat a la seva seu a Madrid. El 3 d'octubre de 2017, la Fundació
presenta al·legacions a la resolució d'inici del procediment de reintegrament.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació ordena, el 10 d'octubre de 2017, el reintegrament
parcial per justificació incompleta de la quantitat indegudament percebuda més els interessos
de demora, per un import d'11 milers d'euros, i la Fundació Aldaba hi interposa un recurs de
reposició en contra el 4 de desembre de 2017, el qual s'inadmet per extemporani, atès que la
data límit d'interposició era el 27 de novembre de 2017. L'entitat ingressa, el 16 de gener de
2018, l'import de l'ajut no justificat.
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De la revisió de la documentació de l'expedient núm. 3 (s'han revisat 12 factures, d'entre les
quals hi figuren dues nòmines) s'han posat de manifest les incidències següents: 11
−

En la resolució de concessió de la subvenció consta que l'entitat té l'obligació de
comunicar a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació la sol·licitud o l'obtenció
d'altres subvencions ajudes per la mateixa finalitat, procedents de la mateixa
Administració o d'altres entitats públiques o privades. Però no consta si hi ha
compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions. 12

−

Les factures i altres tipus de justificants annexos al compte justificatiu no presenten cap
diligència de validació ni estampillament del centre gestor que les vinculi a l'expedient
de subvenció objecte de fiscalització, fet que dificulta el control de la concurrència de
subvencions. Tot i que la Resolució de concessió no estableix cap sistema de validació
i estampillament dels justificants de despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la
subvenció implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control. 13

−

La documentació justificativa no permet verificar el pagament de l'entitat de dues
nòmines, atès que no consta en el document qui emet la transferència ni s'hi poden
identificar els perceptors.

−

La despesa d'una indemnització per acomiadament (causes objectives, amortització
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) inclosa en el
compte justificatiu, no compleix la definició de despeses subvencionables de l'article
40.1 del TRLS. La indemnització inclou un import per manca de preavís que supera el
que es considera valor de mercat i la part de la indemnització que no correspon a la
part meritada en 2016 suposa una despesa que no s'efectua en el termini establert per
realitzar el projecte.

Expedient núm. 4: subvenció sense convocatòria a l'Associació d'Amics del Poble
Sahrauí de les Illes Balears per dur a terme el projecte de Millora de les condicions de
vida de la població refugiada als campaments de refugiats de Tindouf i sensibilització i
incidència política de la població balear envers el conflicte sahrauí
Aquest expedient correspon a una subvenció de concessió directa atorgada a l'entitat
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears per dur a terme el projecte Millora de
les condicions de vida de la població refugiada als campaments de refugiats de Tindouf i
sensibilització i incidència política de la població balear envers el conflicte sahrauí. L'import total
de la subvenció és de 190 milers d'euros i el pressupost total del projecte és també de 190
milers d'euros; per tant, l'import concedit representa el 100 % del projecte.
El projecte inclou tres programes d'actuació:
- Vacances en pau: preveu el desplaçament de noranta-tres infants a la comunitat autònoma de
les Illes Balears per distanciar-los temporalment de la realitat dels campaments de refugiats i
contribuir-ne a la millora de la salut.
- Cobertura dels drets socials bàsics: accés a la salut. Aquest programa suposa donar suport al
sistema de salut de la RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica) i dotar-lo de recursos
humans, materials i econòmics.
11

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

12

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

13

Malgrat que no hi ha un desplegament reglamentari autonòmic en la matèria, és necessari que l'òrgan concedent implanti algun mecanisme
que permeti el control de la concurrència de subvencions.
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- Sensibilització, incidència política i mobilització social de la població balear envers el conflicte
sahrauí: suposa la divulgació entre la població balear sobre la realitat política, social i cultural
del poble sahrauí i les causes que han generat el conflicte.
L'expedient núm. 4 es tramita d'acord amb la normativa general en matèria de subvencions i
d'acord amb el que s'estableix en el Decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial
de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional.
En l'expedient núm. 4 consta la sol·licitud de subvenció, de 13 de setembre de 2016, signada
pel representat legal de l'entitat, i la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
de 20 de setembre de 2016, per la qual s'ordena l'inici del procediment de concessió de la
subvenció i es designa la Direcció General de Cooperació l'òrgan responsable de tramitar-la.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.c del TRLS. Segons l'informe
justificatiu del director general de Cooperació de 19 de setembre de 2016, queden acreditades
raons d'interès humanitari, la dificultat de promoure'n objectivament la concurrència pública, pel
caràcter excepcional i únic de l'activitat objecte de la subvenció i el seu interès públic, econòmic
i social.
El 30 de setembre de 2016, el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per
delegació de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, autoritza el pagament
anticipat del 100 % de la subvenció (190 milers d'euros), sense la necessitat de presentar
garanties, per raons d'interès públic.
Consten dos informes de disconformitat de la Intervenció General en els quals manté una
objecció en relació amb la proposta de resolució del director general de Cooperació relativa a la
concessió de la subvenció, ja que considera que «no queda suficientment acreditat a
l’expedient la dificultat de concurrència pública en aquest cas i la seva “no inclusió” dins l’àmbit
de la convocatòria pública per executar projectes de cooperació dins l’any 2016».
Així doncs, el Consell de Govern (sobre la base de l'art.85.1.b) el 16 de desembre de 2016
adopta la resolució definitiva i autoritza, en contra del criteri de la Intervenció, la consellera de
Serveis Socials i Cooperació a concedir la subvenció directa.
El 22 de desembre de 2016, l'associació sol·licita una pròrroga de l'execució del projecte de 6
mesos (fins al 30 de juny de 2017), atès que la manca de liquidat de l'entitat impedeix satisfer
els pagaments. El 27 de desembre de 2016, la consellera de Serveis Socials i Cooperació
accepta la sol·licitud d'ajornament del termini d'execució d'acord amb el que disposa l'article 32
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Posteriorment, el 15 de març de 2017, l'entitat comunica una modificació no substancial del
pressupost del projecte, la qual no varia els objectius del projecte i suposa canviar la destinació
d'11 milers d'euros d'unes partides de despeses que no s'han executat a unes altres partides.
En l'expedient consta diversa documentació justificativa de l'aplicació dels fons percebuts que
ha presentat l'entitat beneficiària el 27 de juliol de 2017. En el moment que l'SCIB ha fiscalitzat
l'expedient núm. 4, la Direcció General de Cooperació no havia realitzat la revisió de la
memòria final del projecte. Així doncs, la revisió de l'SCIB s'ha limitat a comprovar que consta
en l'expedient la documentació justificativa que determina la Resolució de concessió, la qual
cosa no s'ha de considerar equivalent a la comprovació del compliment de l'objecte de la
subvenció, que ha de completar l'òrgan que l'atorga.
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De la revisió de la documentació de l'expedient núm. 4 i de la documentació justificativa s'han
posat de manifest les incidències següents:
−

En l'expedient no queda suficientment justificada la impossibilitat o la dificultat de la
concurrència (art. 7.1.c del TRLS) i la no-inclusió dins l'àmbit de la convocatòria pública
per executar projectes de cooperació dins l'any 2016, publicada al BOIB núm. 104, de
16 d’agost, d'acord amb el que indiquen els dos informes de la Intervenció general de la
CAIB.

−

No consta en l'expedient la declaració responsable que el sol·licitant no està sotmès a
cap causa de prohibició per ser beneficiari de la subvenció (art. 10.1 del TRLS).

−

En l'expedient no figura cap document o informe emès per l'òrgan instructor on es
constati expressament que l'entitat beneficiària ha complert els requisits addicionals
establerts en l'article 4.3 del Decret 115/2010, que s'han d'acreditar amb l'aportació de
la documentació que, si escau, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'ajuda. Això no obstant,
de la revisió de la documentació que consta en l'expedient es desprèn que es
compleixen aquests requisits addicionals, llevat dels següents:
• No hi consta que s'hagi aportat la documentació que permet acreditar la
constitució vàlida de l'entitat beneficiària (apartat a de l'article 4.3 del Decret
115/2010). En l'escrit de sol·licitud de l'entitat beneficiària consta el NIF, però hi
manca el número d'inscripció en el Registre Nacional d'Associacions i l'Ordre
Ministerial de declaració d'utilitat pública.
• No hi consta cap document ni cap declaració expressa emesa per l'entitat
beneficiària d'haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o les
ajudes rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears (apartat e de
l'article 4.3 del Decret 115/2010).
• No hi consta cap declaració expressa emesa per l'entitat beneficiària de no
estar sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o
cap procediment sancionador.

−

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

−

El justificant número 132 del programa «vacances en pau» no compleix el requisit de
document justificatiu amb valor probatori, atès que és una factura proforma (art. 32.1
del Decret 115/2010 i art. 39 del TRLS). A més, només consta la justificació de part del
pagament de la factura (art. 31.2 de la LGS). 14

Expedient núm. 5: subvenció sense convocatòria a l'Asociación de Madres y Padres de
Discapacitados de Baleares-AMADIBA per finançar el projecte PETIT PLA: habitatge
terapèutic per a nins amb discapacitat intel·lectual i alteracions greus de la conducta
Aquest expedient correspon a una subvenció de concessió directa atorgada a l'entitat
AMADIBA per finançar el funcionament d'un màxim de 6 places d'habitatges supervisats per a
14

En la fase d'al·legacions s'ha aportat la justificació del 100% del pagament de la factura.
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menors discapacitats amb trastorns conductuals mitjançant el projecte PETIT PLA. L'import de
la subvenció és de 195 milers d'euros i el pressupost total del projecte és de 203 milers d'euros.
L'import concedit representa un 95,9 % del projecte.
El projecte d'aquesta subvenció consisteix en un servei integral de suport extern i generalitzat a
persones discapacitades amb una edat compresa entre els 9 i 14 anys amb alteracions greus
de la conducta. Aquest servei té com a finalitat augmentar la qualitat de vida de les famílies i de
les persones amb discapacitat. A conseqüència dels trastorns conductuals que pateixen
aquestes persones, no poden romandre en el seu entorn familiar i necessiten una atenció
integral per reduir al màxim les conductes complexes. Aquest servei residencial es du a terme
en l'habitatge Petit Pla ubicat a Marratxí i es presta durant els 365 dies de l'any.
L'objecte de la subvenció no és la realització d'una activitat sense contraprestació directa del
beneficiari, sinó que l'import abonat en concepte de subvenció té com a finalitat la prestació
d'un servei públic, que, per tant, ha de ser objecte d'un contracte de serveis licitat i adjudicat
conforme al TRLCSP; no pot ser objecte ni té la naturalesa de subvenció tal com es desprèn i
es defineix aquesta figura en l'art.2 de la LGS.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.c del TRLS, i queda acreditada en
l'expedient la impossibilitat o la dificultat de concurrència, així com les raons d'interès social i
els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
En l'expedient, la dificultat de la concurrència pública queda justificada pel fet que l'entitat
AMADIBA és l'única entitat de les Illes Balears que realitza un servei residencial d'habitatge
supervisat dirigit a persones discapacitades amb alteracions greus de la conducta i que són a la
vegada menors d'edat. D'una altra banda, es justifiquen les raons d'interès social amb motiu de
l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que considera
que els infants o adolescents en situació de vulnerabilitat i risc són destinataris dels serveis
socials amb caràcter prioritari i urgent.
En l'expedient núm. 5 consta la sol·licitud de subvenció, de 22 de novembre de 2016, signada
pel representat legal de l'entitat, i la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació,
de 24 de novembre de 2016, per la qual s'ordena l'inici del procediment de concessió de la
subvenció i es designa la Direcció General de Planificació i Serveis Socials l'òrgan responsable
de tramitar-la.
El 2 de desembre de 2016, el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per
delegació de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, autoritza el pagament
anticipat per raons d'interès públic del segon pagament de la subvenció, per un import de 32
milers d'euros, sense la necessitat de presentar garanties. Aquest pagament correspon a
l'execució del projecte dels mesos novembre i desembre de 2016. El primer pagament de la
subvenció, per un import de 163 milers d'euros, es realitza un cop realitzada la revisió de la
justificació corresponent al projecte executat entre dia 1 de gener i dia 31 d'octubre de 2016.
L'entitat AMADIBA presenta el compte justificatiu parcial, de l'execució de dia 1 de gener a dia
31 d'octubre de 2016, el 29 de novembre de 2016. El 13 de desembre de 2016 presenta de nou
el mateix compte justificatiu i compleix els requeriments sol·licitats per la Conselleria. Crida
l'atenció que dits comptes justificatius s'han presentat abans que se dicti la Resolució de
concessió de la subvenció, que va ser el 16 de desembre. El compte justificatiu parcial,
corresponent a l'execució dels mesos novembre i desembre de 2016, es presenta, dins el
termini establert, el 23 de març de 2017.
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De la revisió de la documentació de l'expedient núm. 5 s'han posat de manifest les incidències
següents:
−

La sol·licitud de subvenció no conté un pressupost detallat del projecte, només l'import
del pressupost i l'import de subvenció que se sol·licita.

−

En la Resolució de concessió de la subvenció consta que l'entitat té l'obligació de
comunicar a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació la sol·licitud o l'obtenció
d'altres subvencions ajudes per la mateixa finalitat, procedents de la mateixa
Administració o d'altres entitats públiques o privades, però no consta si hi ha
compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions. 15

−

No consta la publicació en el BOIB de la informació de la subvenció objecte de
fiscalització, d'acord amb el que estableix l'article 7 del Decret 38/2009 de 26 de juny,
de desplegament del règim jurídic de la base de dades de subvencions i d'ajudes
públiques de la CAIB. 16

−

Els justificants no estan identificats amb el número d'ordre, ni consten identificats en el
compte justificatiu amb una enumeració, tal com s'estableix en la relació de justificants
imputats annexa a la Resolució de concessió.

−

Les factures i altres tipus de justificants annexos al compte justificatiu no presenten cap
diligència de validació ni estampillament del centre gestor que les vinculi a l'expedient
de subvenció objecte de fiscalització, fet que dificulta el control de la concurrència de
subvencions. Tot i que la Resolució de concessió no estableix cap sistema de validació
i estampillament dels justificants de despesa, és necessari que l'òrgan que atorga la
subvenció implementi els mecanismes necessaris que permetin aquest control. 17

−

No consta en l'expedient la documentació que acrediti que l'òrgan que concedeix la
subvenció ha comprovat adequadament la justificació del projecte executat els mesos
de novembre i desembre de 2016 (art. 42 del TRLS).

D.2.3 CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT (2015) / CONSELLERIA DE
TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA (2016)
Expedient núm. 6: subvenció sense convocatòria a la Fundación Impulsabalears
Aquest expedient correspon a una subvenció directa per un import de 52,5 milers euros a favor
de la Fundación Impulsabalears, per contribuir a la sostenibilitat d'aquesta entitat i garantir-ne la
continuïtat.
La Fundació es va constituir el 26 de setembre de 2014, a iniciativa conjunta de la
Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i la CAIB. La CAIB es va
comprometre a una aportació total de 60 milers d'euros i va distingir entre una aportació
fundacional de 7,5 milers d'euros, que suposa una participació del 25 % en la Fundació, i una
aportació posterior de 52,5 milers d'euros destinada a finançar-ne les despeses corrents.
En l'expedient consta la sol·licitud de la subvenció signada pel secretari del Patronat de la
Fundació i per la secretària del Comitè Executiu, amb registre d'entrada de 27 de març de 2015
15

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades

16

En la fase d'al·legacions, el centre gestor ha aportat la corresponent publicació de la subvenció a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
17
Malgrat que no hi ha un desplegament reglamentari autonòmic en la matèria, és necessari que l'òrgan concedent implanti algun mecanisme
que permeti el control de la concurrència de subvencions.
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davant la Conselleria d'Economia i Competitivitat, sobre la base d'un Pla d'actuació per a
l'exercici 2015 aprovat el 19 de febrer de 2015 i registrat d'entrada el 10 de març de 2015 en la
mateixa conselleria.
S'exceptuen els principis de publicitat i de concurrència en aplicació de l'article 7.1.c del TRLS,
atès que es considera un supòsit en què per les característiques especials del beneficiari o de
l'activitat subvencionada no és possible, objectivament, promoure la concurrència pública, o en
què poden acreditar-se raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d'altres
degudament justificades que dificulten l'esmentada concurrència.
En l'expedient consta l'autorització prèvia del Consell de Govern per a la concessió de la
subvenció a la Fundació de 8 de maig de 2015, així com els informes favorables de fiscalització
prèvia limitada i dels serveis jurídics corresponents.
Encara que la memòria justificativa de la directora general d'Economia i Estadística sobre la
conveniència i l'oportunitat de concedir la subvenció directa, indica que la Fundació és l'única
en l'àmbit de les Illes Balears que té com a finalitat elaborar una estratègia de competitivitat,
que persegueixi desenvolupar una agenda integrada de transformació que aprofiti els punts
forts, els avantatges competitius i el potencial de les Illes Balears, que impliqui el conjunt dels
agents socials i econòmics, i que hi inclogui sistemes de seguiment i avaluació al llarg del
temps, repercutint de manera positiva en l'economia i el desenvolupament de les Illes Balears,
en l'expedient núm. 6 no queda degudament justificada la no-aplicació dels principis de
publicitat i concurrència en la tramitació de la subvenció, ni tampoc les raons d'interès públic,
social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó, que dificulti la concurrència.
En virtut de la Resolució de 14 de maig de 2015 emesa per la secretària general de la
conselleria d'Economia i Competitivitat, per delegació del conseller d'Economia i Competitivitat,
s'atorga la subvenció, s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el
pagament per un import de 52,5 milers d'euros. Així mateix, s'autoritza el pagament anticipat
dins l'exercici 2015, amb exempció de garantia. La justificació de la subvenció s'ha de fer
mitjançant la presentació d'una memòria de les activitats dutes a terme en 2015, d'un compte
justificatiu i, si escau, del detall d'altres ingressos imputables a la subvenció. El període de
meritació de les despeses subvencionables és l'exercici 2015 i aquestes han de ser justificades
abans del 31 de març de 2016.
A partir de la revisió de l'expedient núm. 6, s'han posat de manifest les incidències següents:

18

−

El Pla d'actuació presentat per la Fundació, que serveix de base per a la sol·licitud de
l'ajut de referència, estableix les previsions següents en relació amb l'exercici 2015:
unes despeses totals de 257,1 milers d'euros enfront d'uns ingressos totals (excloentne la subvenció) de 450,0 milers d'euros. En conseqüència, l'entitat beneficiària
planteja generar un benefici de 192,8 milers d'euros al llarg del període subvencionat.
La CAIB es limita a declarar l’interés públic i la necessitat de concedir la subvenció a la
Fundació per, entre d’altres, la manca de recursos líquids de la Fundació, sense que
consti en l’expedient una justificació suficient que compatibilitzi la concessió d’un ajut
amb unes previsions econòmiques favorables informades per l'entitat en el seu Pla
d'Actuació per a l'exercici 2015. 18

−

D'acord amb la Resolució del director general del Tresor i Política Financera i
Patrimoni, per delegació del conseller d'Hisenda i Pressuposts, de 15 d'abril de 2015,
s'autoritza el pagament anticipat de la subvenció amb exempció de garantia. Tant el
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pagament anticipat com l'exempció de garantia s'haurien de fonamentar en la
mancança de recursos de l'entitat beneficiària (art. 37 del TRLS i Instrucció 1/2005, de
15 de juliol, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, sobre criteris per a
l'aplicació de l'article 34.b de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions de la CAIB),
fet que no queda acreditat en l'expedient. No consta en l'expedient cap estudi sobre la
capacitat financera potencial del beneficiari. Els comptes anuals auditats de la Fundació
corresponents a l'exercici 2015 mostren un fons de maniobra positiu, tant en 2015 com
en 2014, de 220,1 milers d'euros i 167,7 milers d'euros, respectivament, i una tresoreria
de 153,2 i 88,9 milers d'euros al tancament dels exercicis 2015 i 2014, respectivament.
−

El cost real informat de l'activitat, 208,0 milers d'euros, és inferior al cost total previst de
257,1 milers d'euros. En aplicació del que s'indica en la Comunicació de 25 de maig de
2007 de la IGCAIB, s'hauria de reintegrar com a mínim un import de 10 milers d'euros
tenint en compte el percentatge que suposava la subvenció concedida en relació amb
el cost total previst de l'activitat.

−

En relació amb la justificació de la subvenció, la seva fiscalització per part de l'SCIB ha
posat de manifest determinades incidències, el fil de les quals es descriu en els
apartats següents: 19
• Atenent un requeriment de documentació de l'SCIB, l'òrgan gestor en data 25
de setembre de 2018 fa una sol·licitud i indica que en l'expedient de la
subvenció no hi consta la documentació mitjançant la qual es justifica l'aplicació
dels fons percebuts i que aquesta s'havia de presentar abans del 31 de març
de 2016. D'acord amb aquest requeriment, el beneficiari realitza una primera
presentació de documents justificatius el mateix 25 de setembre de 2018. En
les còpies de documents que figuren en l'expedient no consta el segell
d'entrada en el registre. El compte justificatiu aportat no compleix els requisits
formals establerts, únicament s'hi especifiquen despeses que totalitzen l'import
de la subvenció (no el cost total de l'activitat), no s'aporten criteris d'imputació
dels costs i s'hi inclouen despeses de personal meritades en els mesos de
gener i febrer de 2016, i, per tant, fora del període subvencionable. A més, el
Pla d'actuació no inclou el desglossament per capítols de la seva liquidació. Per
tant, la justificació s'ha d'entendre presentada fora de termini i en forma
inadequada. 20 21
• El 9 d'octubre de 2018, el beneficiari fa una segona presentació de documents
justificatius, amb aportació d'un compte justificatiu que segueix el format
establert, si bé no hi consten els segells d'aprovació de l'òrgan gestor. Aquest
compte justificatiu totalitza l'import del cost total de l'activitat, però s'hi adjunten
únicament els documents de despesa que totalitzen l'import de la subvenció
concedida. El 10 d'octubre de 2018, l'òrgan gestor requereix el beneficiari que
aporti els documents justificatius i les factures del total de l'activitat. No obstant
això, no se sol·licita específicament l'aportació d'un Pla d'actuació liquidat amb

19

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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La Resolució per la qual es concedeix la subvenció en la part dels “Fets” recull que s’han considerat despeses subvencionables les
corresponents al personal i la resta de despesa corrent que «s’hagin meritat al llarg de l’exercici 2015 i pagat fins el 29 de febrer de 2016», en
canvi a la part de la “Resolució” recull que «s’hagin meritat i pagat en el període comprés entre l’1de gener de 2015 i el 29 de febrer de 2016»,
per tant hi una contradicció entre els fets exposats i la resolució i que no s’ha resolt per part del centre gestor.

21

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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desglossament per capítols ni el detall d'altres ingressos computables, tal com
estableix en el punt 3 de la Resolució de concessió. 22
• Finalment, el 26 d'octubre de 2018, el beneficiari aporta un nou compte
justificatiu, el total del qual no coincideix exactament amb el total de despeses
inclòs en el compte presentat el 9 d'octubre de 2018, si bé la diferència no és
significativa. S'aporta, així mateix, còpia de tots els documents corresponents a
l'activitat. No obstant això, s'inclouen despeses meritades en 2016 i, per tant,
fora del període subvencionable, atès que només eren despeses
subvencionables les que efectivament s'havien meritat en el 2015 i pagades
fins al 29 de febrer de 2016. No consta a la data d'emissió de l' Informe
provisional (26 d'octubre de 2018) que l'òrgan gestor hagi revisat i aprovat
aquest compte justificatiu definitiu. 23 24
−

D'acord amb els articles 11, 39, 42 i 44 del TRLS, les incidències posades de manifest
indiquen una manca de diligència tant per part del beneficiari com de la Conselleria per
tal de complir amb els requisits establerts a la normativa en relació als terminis de la
justificació de la subvenció. La justificació ha estat totalment fora de qualsevol termini
raonable i només després de que l'SCIB hagués iniciat la fiscalització. 25

Expedient núm. 7: subvenció nominativa a favor de la Fundació Tribunal d'Arbitratge i
Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
Aquest expedient correspon a una subvenció nominativa a favor del TAMIB per un import de
1.100 milers d'euros, inclosa en els pressuposts generals de la CAIB per a l'exercici 2016, que
té per objecte el finançament de les despeses de funcionament per exercir les activitats de
solució de conflictes laborals individuals, col·lectius i plurals suscitats entre empresaris i
treballadors o les seves respectives organitzacions en substitució de la instància administrativa.
L'objecte d'aquesta subvenció no queda determinat expressament en l'estat de despeses
previst en els pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2016, tot i que figura descrit en la
memòria del programa corresponent.
En l'expedient consta la sol·licitud de la subvenció signada pel president del TAMIB amb
registre d'entrada de 13 de gener de 2016 davant la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
sobre la base d'un Pla d'actuació per a l'any 2016 que va ser presentat a la mateixa conselleria
dia 22 de desembre de 2015.
L'expedient s'ha tramitat com una subvenció nominativa i, per tant, s'exceptuen els principis de
publicitat i de concurrència en aplicació de l'article 7.1.a del TRLS, ja que la subvenció té
assignació nominativa en els pressuposts de l'ens públic que la concedeix; en aquest cas, la
CAIB.
L'Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2016 atorga l'autorització prèvia en matèria
d'autorització i disposició de la despesa derivada de l'expedient de concessió de la subvenció
22

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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La Resolució per la qual es concedeix la subvenció en la part dels “Fets” recull que s’han considerat despeses subvencionables les
corresponents al personal i la resta de despesa corrent que «s’hagin meritat al llarg de l’exercici 2015 i pagat fins el 29 de febrer de 2016», en
canvi a la part de la “Resolució” recull que «s’hagin meritat i pagat en el període comprés entre l’1de gener de 2015 i el 29 de febrer de 2016»,
per tant hi una contradicció entre els fets exposats i la resolució i que no s’ha resolt per part del centre gestor.

24

Documentació aportada en la fase d’al·legacions, si bé destacar que el document s’ha signat en data 20 d’abril de 2020, i per tant no
constava en la documentació inicialment tramesa.
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Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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nominativa a favor de la Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
en concepte de despesa corrent.
La Resolució de 9 de març de 2016 del conseller de Treball, Comerç i Indústria aprova la
concessió de la subvenció, i autoritza i disposa la despesa per un import de 1.100 milers
d'euros. La justificació de la subvenció es fa mitjançant la presentació d'estats comptables
auditats que reflecteixin la gestió de la subvenció concedida, juntament amb la memòria
corresponent, que completa i aclareix l'aplicació dels fons rebuts i els resultats obtinguts.
S'estableixen pagaments mensuals anticipats d'acord amb la distribució temporal i els criteris
establerts en la Resolució de concessió. No s'exigeix la constitució de garantia, en virtut de la
Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de dia 23 de febrer de 2016.
Una vegada justificat l'ajut, i mitjançant un escrit de 22 d'agost de 2017 del secretari de la
Fundació, es confirma el reintegrament d'aquesta d'un import global de 58 milers d'euros, que
correspon al romanent de la subvenció de l'any 2016. La subvenció finalment aplicada segons
l'entitat beneficiària és, per tant, de 1.042 milers d'euros. L' ingrés del romanent es fa efectiu el
7 d'agost de 2017.
A partir de la revisió de l'expedient núm.7, s'han posat de manifest les incidències següents:
−

En relació amb el reintegrament efectuat per la Fundació, en l'expedient tramès no
consta cap document que reflecteixi que l'òrgan gestor ha comprovat i aprovat l'import
retornat.

−

La resolució de concessió estableix la tipologia de les despeses subvencionables. La
Fundació justifica les despeses de la seva activitat mitjançant la presentació dels estats
comptables auditats corresponents a l'exercici 2016, que inclouen amortitzacions per
un import de 6 milers d'euros. El concepte d'amortització no figura específicament com
a despesa subvencionable en l'esmentada resolució i no consta en l'expedient que
aquesta amortització correspongui a elements de l'immobilitzat diferents que els que
hagin pogut ser adquirits mitjançant l'aplicació de subvencions precedents.

D.2.4 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ TRANSPARÈNCIA I CULTURA
Expedient núm. 8: subvenció nominativa a favor del Consorci de la Ciutat Romana de
Pol·lèntia
Aquest expedient correspon a una subvenció nominativa, inclosa en els pressuposts de la CAIB
per a l'exercici 2016, per satisfer l'aportació que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es
va comprometre a fer en relació amb la rehabilitació del casal Can Domènec, seu del Consorci
integrat per la CAIB, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alcúdia, d'acord amb el conveni
signat el 8 de juliol de 2010 pel Ministeri d'Habitatge i el mateix Consorci. Inicialment el cost
corresponent a la CAIB era d'un import de 180 milers d'euros, però finalment ha estat de 144
milers d'euros, import que correspon a la subvenció objecte de fiscalització.
S'exceptua l'aplicació dels principis de publicitat i de concurrència en la tramitació d'aquesta
subvenció directa, d'acord amb el que determina l'article 7.1.a del TRLS, i han de quedar
acreditades en l'expedient la impossibilitat o la dificultat de la concurrència, i també les raons
d'interès públic i els criteris objectius tinguts en compte per concedir la subvenció.
Sobre la base del cost definitiu de les obres dutes a terme, l'import va ser de 1.170 milers
d'euros, dels quals el Ministeri d'Habitatge va aportar un import de 648 milers i el Consell de
Mallorca i l'Ajuntament d'Alcúdia, un import de 144 milers d'euros. Pel que fa a la CAIB,
l'aportació pendent de realitzar és també d'un import de 144 milers d'euros.
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El 21 de juliol de 2016, es reuneix la Junta Rectora del Consorci i aprova l'Acord de resolució
del conveni de 8 de juliol de 2010 i la presentació de la sol·licitud d'una subvenció nominativa
directa per un import de 144 milers d'euros a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
En l'expedient consten la sol·licitud de subvenció, de 22 de juliol de 2016, signada pel president
del Consorci, i l'informe preceptiu del director general de Cultura de 4 d'agost de 2016,
favorable a la concessió de la subvenció.
Finalment, per Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 14 de
desembre de 2016 s'autoritza i es disposa la despesa, es reconeix l'obligació i el dret a
percebre-la, i es proposa el pagament de la subvenció.
De la revisió de la documentació de l'expedient núm. 8 s'ha posat de manifest la incidència
següent:
−

No consta en la sol·licitud de la subvenció el segell del registre d'entrada (art. 38 de la
Llei 30/1992).

−

No consta en l'expedient la notificació de la concessió de la subvenció (art. 21.4 TRLS).

D.2.5 SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Els expedients de subvencions fiscalitzades són 10, per un import total de 35 milers d'euros,
tots corresponen a l'exercici 2015 i l'objecte de les subvencions és per a pràctiques
professionals no laborals en empreses, d'acord amb el detall del quadre adjunt:

NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORT
NOM BENEFICIARI
(EN MILERS D'EUROS)
Subvencions tramitades d'acord amb la convocatòria 1
Servei de Salut de les Illes Balears
Can Palerm Centre de Formació, SL
Subvencions tramitades d'acord amb la convocatòria 2
Ambuibérica, SL
Ajuntament d'Eivissa
Club Esportiu Blau
Viu el Temps Lliure, CB
Club Esportiu Blau
N. PHI. R.D., SL
S. Coop. D'Iniciativa Social Granja
Escola Jovent
Inversiones Muller, SA
TOTAL

4
2
7
4
4
3
3
3
3
2
35

Les subvencions s'han tramitat d'acord amb les dues convocatòries següents, segons s'indica
en el quadre anterior:
1. Convocatòria 1 per Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats i president del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 7 de gener de 2013, per la qual s'obre la
convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als
col·lectius vulnerables envers al mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a
transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació (BOIB núm. 22, de 14 de febrer) i,
2. Convocatòria 2 per Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, presidenta
del SOIB, de 28 d'octubre de 2013, per la qual s'obren les convocatòries per a la presentació
de sol·licituds de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades
prioritàriament a treballadors i treballadores desocupats, i per a la presentació de sol·licituds
d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb
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discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2013-2014 (BOIB núm. 149,
de 30 d'octubre). Això no obstant, les accions formatives aprovades en el marc d’aquesta
convocatòria, inclòs el mòdul de pràctiques professionals no laborals, es poden executar fins al
30 d’abril de 2015.
Les dues convocatòries s'emmarquen en l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, modificada per
l'Ordre ESS/1726/2012, de 2 d'agost, que despleguen el RD 395/07, de 23 de març, i que
estableixen les bases reguladores per concedir subvencions públiques destinades al
finançament de la formació.
La IGCAIB ha informat sobre aquests ajuts com a directes o sense convocatòria atenent el
procediment establert en el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la
concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació
professional ocupacional. Aquesta norma estableix que la singularitat derivada de les difícils
circumstàncies d'integració laboral dels col·lectius afectats o de les seves peculiars necessitats
formatives, permet apreciar la concurrència de raons d'interès públic, econòmic i social que
dificulten la convocatòria pública de les esmentades subvencions. Tot i això, als expedients es
continua utilitzant el concepte de convocatòries, que es fan en règim de concurrència atenent
els principis d'objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.
Dels 10 expedients fiscalitzats, l'òrgan gestor ha tramès a l'SCIB la documentació justificativa
de la subvenció i no s'hi han detectat incidències rellevants.

E.

RECOMANACIONS

Actualitzar les bases reguladores a fi d'adaptar-les a la normativa vigent en cada
moment.
Exigir un compliment més acurat de les sol·licituds (amb concreció dels projectes i detall
dels pressuposts, i la declaració de concurrència amb altes ajuts) i de les justificacions
(memòries justificatives, datades i signades; factures subvencionables, comprovants de
pagament i compliment de terminis, entre d'altres).
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.
En les resolucions de concessió de les subvenciones, concretar amb més precisió les
despeses que es consideren subvencionables i les que no s'hi consideren.
Detallar, en la resolució d'atorgament de les subvencions de concessió directa, les
condicions a què queden sotmeses, les obligacions que ha de complir el beneficiari i la
forma com s'ha de justificar la realització de l'objecte de la subvenció, conforme al que
disposa la Llei general de subvencions.
Publicar la resolució de la concessió en el BOIB o notificar-la de forma individual a les
entitats beneficiàries.
Comprovar que l'import de la subvenció, en cap cas, pugui ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres recursos, superi el cost de l'activitat
subvencionada. Així mateix, efectuar un seguiment estricte dels ajusts atorgats i, si
escau, tramitar el procediment de reintegrament corresponent.
Deixar prova en els expedients de la documentació justificativa i comprovar que es
presenta fins a l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la
subvenció.
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Desenvolupar un reglament autonòmic que estableixi un sistema de validació i
estampillat de justificants de despesa que permeti el control de la concurrència de les
subvencions. 26
Realitzar un seguiment estricte de la justificació de les subvencions concedides i, si
escau, dur a terme el procediment de reintegrament.
Emetre els informes finals de compliment dels objectes de subvenció, amb el detall
suficient per poder acreditar que s'ha complert la finalitat de la concessió.
Realitzar, al tancament de cada exercici pressupostari, l'autoavaluació dels programes
subvencionats executats, amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat
pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.
Conservar i custodiar els expedients de subvenció de forma adequada i ordenada. Cal
recordar que un expedient administratiu és el conjunt ordenat de documents i
actuacions que serveixen d'antecedent i fonament de la resolució.

26

Recomanació inclosa en virtut de les al·legacions presentades.
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III. ACTIVITAT
CONTRACTUAL:
TREBALL REALITZAT

RESULTATS

DEL

1. CONTRACTES DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA
CAIB
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Atesa la documentació retuda a l'SCIB, l'import dels contractes que ha formalitzat
l'Administració general de la CAIB durant els exercicis 2015 i 2016 és de 16.789 milers d'euros i
21.622 milers d'euros, IVA inclòs, respectivament.
L'any 2015, i a efectes de representació gràfica, els contractes formalitzats s'han classificat per
concepte i import adjudicat (IVA inclòs, excepte que s'indiqui el contrari), i per objecte i import,
segons el detall següent:
CAIB 2015. Expedients per concepte
Import adjudicat (en milers d'euros): 16.789

Contractes
principals i
complementaris
6.058
36%

Menors
4.276
26%

Pròrrogues
3.041
18%

Modificats
3.414
20%

CAIB 2015. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 16.789
Altres
572
4%

Obres
1.537
9%
Subministr.
3.860
23%

Serveis
9.783
58%

Concessió
d'obra pública
1.037
6%
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Desglossada per seccions pressupostàries, la informació reflectida en els gràfics és la següent:

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
(1)
Consell Consultiu de les
04 Illes Balears

CAIB 2015. CONTRACTES PER CONCEPTE
(EN MILERS D'EUROS)
CONTRACTES
CONTRACTES
ADMINISTRATIUS
PRINCIPALS I
MODIFICACIONS DE
MENORS
COMPLEMENTARIS
CONTRACTES
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.

PRÒRROGUES
NRE.
IMP.

NRE.

TOTAL
IMP.

4

5

-

-

-

-

-

-

4

5

Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i
Esports
Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts
Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Conselleria
d'Administracions
Públiques
Conselleria de Família i
Serveis Socials

39

335

3

219

4

25

6

568

52

1.147

10

99

7

1.111

5

248

4

1.147

26

2.605

78

743

19

2.500

184

1.143

3

170

284

4.556

6

56

2

144

2

51

8

256

18

507

86

917

4

139

9

1.188

-

-

99

2.244

16

146

2

75

1

14

4

131

23

367

43

475

4

110

-

-

5

514

52

1.099

64

583

6

449

1

84

-

-

71

1.116

19

Conselleria de Salut
Conselleria d'Economia i
Competitivitat

27

246

4

179

4

211

-

-

35

635

33

Serveis comuns tecnològics

3

25

2

1.005

1

449

-

-

6

1.479

73

Institut Balear de la Dona
Servei d'Ocupació de les
Illes Balears
Institut d'Estadística de les
Illes Balears
Escola Balear
d'Administració Pública

18

162

-

-

-

-

1

256

19

418

46

394

-

-

-

-

-

-

46

394

5

78

4

127

-

-

-

-

9

205

3

13

-

-

-

-

-

-

3

13

11
12
13
14
15
16
17
18

76
77
78

TOTAL
448
4.276
57
6.058
211
3.414
31
3.041
747
16.789
(1) L'ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l'establert en la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l 'any 2015.

04
11
12
13
14

CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA (1)
Consell Consultiu de
les Illes Balears
Conselleria de
Presidència
Conselleria de
Turisme i Esports
Conselleria
d'Educació, Cultura i
Universitats
Conselleria d'Hisenda

CONCESSIÓ OBRA
PÚBLICA
NRE.
IMP.

CAIB 2015. CONTRACTES PER OBJECTE
(EN MILERS D'EUROS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.

ALTRES
NRE. IMP.

TOTAL
NRE.
IMP.

-

-

-

-

4

5

-

-

-

-

4

5

-

-

4

73

31

953

17

121

-

-

52

1.147

-

-

3

873

16

1.500

7

233

-

-

26

2.605

-

-

3

372

250

2.232

25

1.431

6

522

284

4.556
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CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA (1)
i Pressuposts
Conselleria
d'Agricultura, Medi
15 Ambient i Territori
Conselleria
d'Administracions
16 Públiques
Conselleria de
Família i Serveis
17 Socials

CONCESSIÓ OBRA
PÚBLICA
NRE.
IMP.
-

CAIB 2015. CONTRACTES PER OBJECTE
(EN MILERS D'EUROS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
13
468
4
38

ALTRES
NRE. IMP.
1
-

TOTAL
NRE.
IMP.
18
507

1

1.037

3

4

76

979

19

223

-

-

99

2.244

-

-

-

-

11

273

11

94

1

-

23

367

-

-

2

65

37

895

13

138

-

-

52

1.099

18

Conselleria de Salut
1
5
41
580
28
481
1
50
71
1.116
Conselleria
d'Economia i
19 Competitivitat
3
73
25
508
7
54
35
635
Serveis comuns
33 tecnològics
4
610
2
869
6
1.479
Institut Balear de la
73 Dona
15
399
4
19
19
418
Servei d'Ocupació de
76 les Illes Balears
4
71
22
167
20
155
46
394
Institut d'Estadística
77 de les Illes Balears
9
205
9
205
Escola Balear
d'Administració
78 Pública
2
9
1
4
3
13
TOTAL
1
1.037
23 1.537
556 9.783
158 3.860
9
572
747
16.789
(1) L'ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l'establert en la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l 'any 2015.

L'any 2015, els procediments d'adjudicació dels contractes principals i complementaris
(exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) són els següents:
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CAIB 2015. Contractes principals i complementaris per
procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 6.058

Negociat sense
publicitat
831
14%

Obert (preu)
1.067
17%

Obert (diversos
criteris)
4.160
69%

Pel que fa a l'exercici 2016, els contractes que ha formalitzat l'Administració general de la CAIB
presenten el detall següent:

CAIB 2016. Expedients per concepte
Import adjudicat (en milers d'euros): 21.622

Modificats
1.011
5%

Pròrrogues
2.658
12%

Menors
6.342
29%

Altres
126
1%

Contractes
principals i
complementaris
11.484
53%
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CAIB 2016. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 21.622
Altres
147
1%

Obres
573
3%

Subministr.
5.258
24%

Serveis
15.644
72%

Desglossada per seccions pressupostàries, la informació reflectida en els gràfics anteriors és la
següent:

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (1)
Consell Consultiu de les Illes
04 Balears
11
12
13
14
15
17
18

Conselleria de Presidència
Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme
Conselleria d'Educació i
Universitat
Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca
Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació

26

Conselleria de Salut
Conselleria de Treball, Comerç
i Indústria
Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat
Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura

31

Serveis comuns

19
25

CAIB 2016. CONTRACTES PER CONCEPTE
(EN MILERS D'EUROS)
CONTRACTES
CONTRACTES
PRINCIPALS I
MODIFICACIONS
ADMINISTRACOMPLEMENTIUS MENORS
TARIS
DE CONTRACTES PRÒRROGUES
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.

ALTRES
NRE. IMP.

TOTAL
NRE.
IMP.

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

52

487

17

1.128

2

2

2

31

-

-

73

1.649

23

323

1

160

1

410

-

-

-

-

25

893

40

415

16

2.798

184

359

16

14

-

-

256

3.585

31

336

7

614

2

28

5

70

-

-

45

1.048

111

1.399

5

213

3

36

-

-

-

-

119

1.648

65

639

8

1.509

2

22

10

478

-

-

85

2.648

55

443

10

1.547

2

35

3

20

-

-

70

2.045

14

169

5

307

1

64

3

20

-

-

23

561

34

384

-

-

-

-

1

78

2

126

37

588

99

1.127

6

2.418

4

52

3

131

-

-

112

3.728

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (1)
33

Serveis comuns tecnològics

73

Institut Balear de la Dona
Servei d'Ocupació de les Illes
Balears
Institut d'Estadística de les
Illes Balears
Escola Balear d'Administració
Pública

76
77
78

CAIB 2016. CONTRACTES PER CONCEPTE
(EN MILERS D'EUROS)
CONTRACTES
CONTRACTES
PRINCIPALS I
MODIFICACIONS
ADMINISTRACOMPLEMENTIUS MENORS
TARIS
DE CONTRACTES PRÒRROGUES
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.

ALTRES
NRE. IMP.

TOTAL
NRE.
IMP.

1

8

1

53

-

-

4

1.660

-

-

6

1.721

10

144

4

683

1

3

4

95

-

-

19

925

31

292

-

-

-

-

-

-

-

-

31

292

2

35

1

54

-

-

2

61

-

-

5

151

13

132

-

-

-

-

-

-

-

-

13

132

TOTAL
583 6.342
81
11.484
202
1.011
53
2.658
2
126
921 21.622
(1) L'ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l'establert en la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l'any 2016.
CAIB 2016. CONTRACTES PER OBJECTE
(EN MILERS D'EUROS)
SUBMINISOBRES
SERVEIS
TRAMENTS
ALTRES
TOTAL
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (1)
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
NRE.
IMP.
04

Consell Consultiu de les Illes Balears

-

-

1

4

-

-

-

-

1

4

11

Conselleria de Presidència
Conselleria d'Innovació, Recerca i
Turisme

3

75

55

1.421

15

152

-

-

73

1.649

-

-

22

854

3

39

-

-

25

893

-

-

206

993

35

2.507

15

85

256

3.585

-

-

31

869

12

126

2

53

45

1.048

4

176

95

1.312

20

159

-

-

119

1.648

17

Conselleria d'Educació i Universitat
Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació

3

38

64

2.405

18

205

-

-

85

2.648

18

Conselleria de Salut

1

19

37

593

32

1.433

-

-

70

2.045

19

2

11

15

462

6

88

-

-

23

561

7

201

23

321

7

65

-

-

37

588

26

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat
Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura

1

9

95

3.390

16

330

-

-

112

3.728

31

Serveis comuns

-

-

1

5

-

-

-

-

1

5

33

Serveis comuns tecnològics

-

-

6

1.721

-

-

-

-

6

1.721

73

Institut Balear de la Dona

1

19

17

898

1

8

-

-

19

925

76

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

3

26

15

133

13

133

-

-

31

292

77

Institut d'Estadística de les Illes Balears

-

-

5

151

-

-

-

-

5

151

12
13
14
15

25

78

Escola Balear d'Administració Pública
11
111
1
12
1
9
13
132
TOTAL
25
573
699
15.644
179
5.258
18
147
921
21.622
(1) L'ordre i el nom que segueixen les seccions pressupostàries és l'establert en la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per a l'any 2016.
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L'any 2016, els procediments d'adjudicació dels contactes principals i complementaris (exclosos
els menors, els modificats, les pròrrogues, les liquidacions i les emergències) són els següents:

CAIB 2016. Contractes principals i complementaris per procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 11.484
Obert
Negociat
(preu) sense publicitat
1.330
1.762
12%
15%
Obert (diversos
criteris)
8.392
73%

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 de
l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes
autònoms, corresponent als exercicis 2015-2016, que comprèn: 17 contractes no menors i 29
de menors.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgraf 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. Les dades que ha tramès en la relació de contractes l'Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears difereixen significativament dels resultats dels informes sobre
«Dades relatives a l'activitat contractual de 2015 i 2016 de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions» publicats pel Govern de les Illes Balears en
compliment de l'article 8.1.a de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, que disposa que s'han de publicar dades estadístiques sobre
contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de
contractes del sector públic.
Les dades que figuren en els esmentats informes i que no ha fiscalitzat l'SCIB indiquen: del
2015, 770 contractes adjudicats i un import total d'adjudicació amb l'IVA inclòs de 33.311 milers
d'euros; i, del 2016, 963 contractes i un import total d'adjudicació de 76.167 milers d'euros.
Cal esmentar que, pel que fa a 2016 i d'acord amb el que s'explica en la part introductòria de
l'Informe, no s'han inclòs les pròrrogues ni les modificacions de contractes. Pel que fa a
l'informe de l'exercici 2015, no hi fa cap menció al respecte.
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Per tant, les diferències entre la relació de contractes que ha facilitat l'Administració general de
la CAIB a l'SCIB i la informació que figura en aquests dos informes són significatives. Pel que fa
a 2015, la diferència en nombre de contractes és de 23 i en import, de 16.522 milers d'euros i,
quant a 2016, la diferència en nombre de contractes és de 307 i en import, de 58.215 milers
d'euros.
2. L'Administració general de la CAIB no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb el detall que figura en els apartats següents.
Totes aquestes limitacions suposen una limitació de l'abast de la fiscalització d'aquest apartat
de l'Informe i, per això, no es pot afirmar que la informació que hi consta comprengui la totalitat
de l'activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la integritat i l'exactitud de la relació del nombre
de contractes i dels seus imports que ha facilitat l'Administració general de la CAIB durant els
exercicis fiscalitzats 2015 i 2016.
Incidències més significatives
A. Dels contractes ordinaris
3. En els contractes ordinaris núm. 2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, i els
núm. 1, 2 i 3 de l'IBESTAT no està degudament documentat que els preus dels contractes
siguin adequats als de mercat (art. 87 i 88 del TRLCSP).
4. En l'expedient ordinari núm. 1 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat, l'informe de
supervisió indica que els canvis indicats en el projecte modificat III de l'obra del Complex Balear
de R+D+I no atenen causes imprevistes i que són degudes a errades en el projecte inicial de
l'obra, i, per tant, s'ha produït un incompliment de l'article 202.1 de la LCSP, segons el qual
només es podien introduir modificacions en el contracte per atendre causes imprevistes. A
més, el contracte signat no indica el preu d'aquesta modificació, ni el preu final del contracte,
tan sols s'hi indica i enumera que hi ha una sèrie de variacions no contemplades en el projecte
inicial, però no en quantifica l'import i contravé l'article 26 de la LCSP. A més, la signatura
d'aquest document s'ha dut a terme el 23 de juny de 2015, un cop ja havia finalitzat el termini
fixat per l'anterior pròrroga autoritzada, fins al 23 de maig de 2015.
5. El reconeixement pressupostari de la despesa corresponent al primer trimestre del 2015 de
l'expedient núm. 1 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per un import de
3.172 milers d'euros, va ser registrat en la liquidació del pressupost de la CAIB el 30 de març
de 2015. Aquesta despesa va ser aprovada mitjançant la Resolució del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de reconeixement de l'obligació i proposta de pagament de 9 de març
de 2015 i el pagament efectiu es va realitzar el 31 de març de 2015. Totes aquestes dates de
reconeixement i pagament de la despesa, que ja inclou la part proporcional de l'increment de
1.037 milers d'euros, són anteriors a les de l'autorització prèvia d'aquest increment de la
despesa del Consell de Govern (10 d'abril de 2015), a la de l'informe de fiscalització prèvia
limitada de la modificació de l'anualitat de 2015 de 15 d'abril de 2015 i a la de la Resolució del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s'aprova aquest increment de la
despesa (20 d'abril de 2015). 27

27

Paràgraf modificat d'ofici per l'SCIB.
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B. Dels contractes menors
6. En el contracte menor núm.1 de l'Institut Balear de la Dona a l'informe justificatiu de la
necessitat de contractar el servei, recull que el valor estimat està calculat d'acord amb les
regles que determina l'article 88 del TRLCSP, això no obstant en l'expedient no hi ha cap
evidència de com s'ha calculat el preu de mercat i aquesta incidència es devé més important
una volta revisat el contingut de l'informe.
7. En el contracte menor núm. 2 de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, i en els
contractes menors núm. 2 i 3 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació , s'hi aprecien
indicis de fraccionament dels contractes. En els expedients núm. 1 i 2 dels contractes menors
de l'IBESTAT, les prestacions objecte dels contractes són de caràcter recurrent. S'han
identificat expedients de contractació ordinaris amb el mateix objecte i creditor.
8. En la majoria d'expedients fiscalitzats, el detall dels quals figura en cada una de les seccions
pressupostàries següents, les factures no s'han pagat en el termini fixat en l'article 216.4 del
TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar interessos de demora.

C.

CONCLUSIÓ

Les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-2 suposen una greu restricció a la
fiscalització d'aquest apartat de l'Informe. No es pot afirmar que la informació que consta en
aquest Informe comprengui la totalitat de l’activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la
integritat i l'exactitud de la relació del nombre de contractes i dels seus imports de
l'Administració general de la CAIB durant els exercicis fiscalitzats 2015 i 2016. Aquesta limitació
té un efecte important en el grau de representativitat de la mostra de contractes escollida per
fiscalitzar.
Tot i això, donat que és una fiscalització amb seguretat limitada, excepte per les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 3-8 de l'apartat anterior, l'activitat contractual de
l'Administració general de la CAIB que ha revisat la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat
amb la normativa legal aplicable.
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 distingint per òrgans gestors (les diferents conselleries i els seus
organismes autònoms) i entre contractes formalitzats no menors i contractes menors, amb el
detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.

D.1

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria de Presidència (secció 11) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats per concepte,
per objecte i per procediments d'adjudicació.
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Cap dels expedients de la mostra seleccionada de contractes no menors per fiscalitzar dels
exercicis 2015 i 2016 correspon a aquesta Conselleria; només s'han fiscalitzat contractes
menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 15 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.
1

CAIB 2015-2016. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Manteniment de les aplicacions eDICTES i eBOIB i resposta a les
2016
incidències de funcionament i funcionalitat
07/12/2016

IMPORT
15

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
Es tramita un contracte menor anticipat de despesa per garantir el servei de manteniment de
les aplicacions informàtiques eDICTES i eBOIB. Aquest servei, contractat per procediment
obert, finalitza el 31 de desembre de 2016 i està prevista la tramitació d'un nou contracte també
per procediment obert. Donat que encara no s'ha tramitat, es fa aquest contracte menor des de
l'1 de gener de 2017 fins a la formalització del nou contracte, però l'Administració hauria d'haver
previst la necessitat d'iniciar la tramitació del contracte per procediment obert amb anterioritat i
no haver de recórrer a la figura del contracte menor.
L'aprovació del contracte i l'autorització de la despesa és posterior a l'emissió del document
comptable AD.
El pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert en l'article 216.4 del
TRLCSP.

D.2 CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (2016)

(2015)

/

CONSELLERIA

a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria de Turisme i Esports (secció 12) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta Conselleria només s'han fiscalitzat contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 52 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS / CONSELLERIA D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Estudi sobre anàlisis dels costos d'explotació i preu de referència del
1
2015
passatge marítim entre el port d'Eivissa i el de la Savina a Formentera
01/04/2015
20
2
2016
Servei d'elaboració de materials creatius de diferents formats per informar
17/06/2016
12
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CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS / CONSELLERIA D'INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
i sensibilitzar els potencials turistes que puguin visitar les Illes Balears
sobre l'impost del turisme sostenible
Treball tècnic -estudi- per determinar i analitzar l'impacte econòmic de la
3
2016
implementació de l'impost del turisme sostenible a les Illes Balears
04/03/2016
20

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En el mateix expedient núm. 3 l'estudi du data 6 de juny de 2016, i aquesta data és posterior al
termini de dos mesos, que era la durada establerta en el document de l'aprovació del contracte
i autorització de la despesa de 4 de març de 2016.
Durant l'exercici 2016 en aquesta Conselleria s'han tramitat uns altres 2 contractes menors
(CMN06 2513 i CMN06 4074) en els quals, si bé no hi ha identitat total de l'objecte amb el
núm. 2 de la mostra, sí hi ha identitat parcial de l'objecte contractual, identitat de causa o unitat
funcional; per tant, hi havia la possibilitat d'adjudicar en un contracte únic, en un únic o diversos
lots. Per tal causa, s'hi aprecien indicis de fraccionament, atès que hi concorren simultàniament
les circumstàncies següents: contractació independent de diversos elements d'un sola unitat
operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre els contractes i ultrapassant
l'import previst en l'art. 138.3 del TRLCSP i la Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la
CAIB. En conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar aquest expedient no ha estat el
correcte.
En els expedients núm. 1 i 2, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.3 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT (2016)

UNIVERSITATS

(2015)

/

a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (secció 13) durant els exercicis 2015 i 2016,
detallats per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat quatre expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 437
milers d'euros. El seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així
com els deficiències detectades, figura en el quadre següent:

NÚM.

1
2

CAIB 2015- 2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS /
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(EN MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST ADJUDI
%
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
LICITACIÓ
CAT
BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Contracte parcial (modificat III)
d'obres relatives al Complex
Modificació
Balear de R+D+I ubicat en el Parc
2015
Bit
359
359
0,00%
Ordinària
contracte
2, 3, 7 i 8
Pòlissa d'assegurança per
l'assistència sanitària i repatriació
Obert criteris
2015
dels auxiliars de conversa per al
170
81
52,00%
Ordinària
múltiples
3i4
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NÚM.

3

CAIB 2015- 2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS /
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(EN MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST ADJUDI
%
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
LICITACIÓ
CAT
BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
curs escolar 2015-2016
Contractació de la gestió de servei
públic de menjador escolar de
Obert criteris
centres docents públics curs
2015
2014-2015
0,00%
Ordinària
múltiples
-

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

CAIB 2015- 2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'expedient de contractació es pot definir com una sèrie ordenada d'actuacions administratives
que tendeix a la subscripció d'un contracte públic amb el qual es pretenen satisfer interessos
públics.
Pel que fa als expedients núm. 1 i 2, l'òrgan competent aprova cadascuna de les fase dels
expedients de contractació de forma correcta i el conseller o la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats aprova i adjudica els expedients, en els quals es compleix la coherència de la
documentació i les dates amb el moment procedimental escaient.
L’expedient núm. 2 és un contracte d’assegurança per a l'assistència sanitària i la repatriació
dels auxiliars de conversa per al curs escolar 2015-2016. Es tracta d'un contracte privat que ha
subscrit una administració pública que té per objecte un dels serveis compresos en la categoria
6 de l'annex II del TRLCSP. No obstant això, en la informació que ha tramès la IGCAIB a l'SCIB
no es considera un contracte privat i, una volta rebut el suport documental corresponent, l'SCIB
va decidir fiscalitzar-lo.
L'expedient núm. 3 és per contractar la gestió de servei públic (conforme al que disposa l'article
8 del TRLCSP), en la modalitat de concessió (art. 277 a del TRLCSP), del menjador escolar
dels centres docents públics denominats CEIP Sa Graduada d'Eivissa i CEIP Sa Blanca Dona
per al curs escolar 2014-2015. És un contracte que es va tramitar de forma ordinària, amb
procediment obert, criteris d'adjudicació múltiples i per lots. Aquest contracte, atesa la tipologia,
no suposa cap despesa per a l'Administració general de la CAIB.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
En l'expedient núm. 1, la direcció d'obra del Complex Balear de R+D+I (Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació) va emetre el projecte Modificat III, que va ser aprovat
el 24 d'abril de 2015 i que suposa un increment del pressupost de l'adjudicació en 674 milers
d'euros. Això no obstant, l'aprovació de la tercera modificació puja a 359 milers d'euros (292
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milers d'euros per les diferències dels amidaments i 67 milers d'euros per la incorporació
d'unitats noves). L'SCIB no ha tingut accés a la documentació que justifica la diferència entre
l'import del projecte del Modificat III i l'import definitivament aprovat.
En l'expedient núm. 2 consta l'informe de la necessitat de realitzar el contracte i la finalitat
pública que s'ha de satisfer, i també la descripció del seu objecte (art. 22 i 109 del TRLCSP).
Pel que fa al contracte núm. 2, l'objecte del contracte és per contractar una assegurança que
garanteixi la cobertura sanitària (lot 1) i la repatriació (lot 2) dels auxiliars de conversa nadius
que treballen als centres educatius en el marc del programa dirigit a potenciar la competència
comunicativa en llengua estrangera. La fiscalització de l'SCIB s'ha limitat només al lot 1 del
contracte, que té un import de licitació de 127 milers d'euros i un import d'adjudicació de 69
milers d'euros.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient núm. 1, l'informe de supervisió, realitzat per l'IBISEC, indica que les
modificacions indicades en el projecte modificat III de l'obra del Complex Balear de R+D+I no
atenen causes imprevistes i que són degudes a errades en el projecte inicial de l'obra i, per
tant, malgrat que es justifica que les condicions essencials del contracte no es veuen afectades
(les variacions proposades només representen un 5,25 % del pressupost d'execució material
primitiu), s'ha produït un incompliment de l'article 202.1 de la LCSP, segons el qual només es
podien introduir modificacions en el contracte per atendre causes imprevistes.
L'expedient núm. 2 és objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb diversos
criteris d'adjudicació. L'informe justificatiu del procediment d'adjudicació detalla els criteris i
determina que el procediment d'adjudicació és l'obert, però no justifica l'elecció del procediment
ni l'elecció dels criteris i la seva ponderació, així com la justificació de la divisió de l'expedient
en lots (article 86.3 i 109.4 del TRLCSP).
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 2, en l'informe sobre adequació al mercat del preu del contracte es
comenten les característiques que s'han considerat per determinar el preu (risc de sinistralitat,
edat, etc.), però no es detallen les dades i els càlculs que permeten fonamentar la justificació
que el preu és adequat al de mercat.
5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 2 no figuren incidències respecte a la publicitat dels contractes.
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 1 i 2 no figuren incidències respecte a la selecció dels contractistes.
7. Formalització del contracte
El contracte signat per la formalització de la modificació tercera de l'expedient núm. 1 no indica
el preu d'aquesta modificació, ni el preu final del contracte, tan sols indica ni enumera que hi ha
una sèrie de variacions no previstes en el projecte inicial, però no en quantifica l'import, la qual
cosa contravé l'article 26 de la LCSP. A més, la signatura d'aquest document s'ha dut a terme
el 23 de juny de 2015, un cop ja havia finalitzat el termini fixat per l'anterior pròrroga
autoritzada, fins al 23 de maig de 2015. Això no obstant, la constitució de la garantia definitiva
establerta en el PCAP s'ha formalitzat conforme al que estableix la normativa vigent.
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8. Execució del contracte
Pel que fa a l'expedient núm. 1, els pagaments efectius de les factures pels certificats d'obra
del termini comprès entre el març de 2015 i el febrer de 2016 s'han realitzat incomplint d'una
forma generalitzada els terminis establerts en l'article 216 del TRLCSP. A més, en les tres
factures emeses durant el primer trimestre de 2016 per un import de 137 milers d'euros
l'Administració ha superat els terminis de 4 i 6 mesos, prevists en els apartats 5 i 6 de l'article
216 del TRLCSP, segons els quals l'adjudicatari té dret a sol·licitar la suspensió i la resolució
del contracte, respectivament.
El 3 de maig de 2016, el conseller d'Innovació, Recerca i Turisme va resoldre suspendre
temporalment i parcialment les obres del Complex Balear de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació fins a l'aprovació de la quarta modificació del projecte. I el 8 de març de
2017 va resoldre l'inici de la quarta modificació del projecte d'execució d'obres, per un import de
68 milers d'euros (IVA inclòs) i 4 mesos d'execució.
El 20 de desembre de 2017 el conseller d'Innovació, Recerca i Turisme va resoldre reconèixer
l'obligació i va proposar el pagament a l'empresa adjudicatària d'un import de 122 milers
d'euros en concepte d'interessos de demora pel retard en el pagament dels certificats d'obra de
l'expedient núm. 1, des de setembre de 2010 a novembre de 2015.
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 13 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.
1

CAIB 2015-2016. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Adquisició de bicicletes i accessoris auxiliars per a la família d'activitats
2016
físiques i esportives per a diferents centres de Formació Professional
23/11/2016

IMPORT
13

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient no consta la comunicació al Registre de Contractes, en el qual tampoc figura
publicat el dit contracte.
El pagament de la factura s'ha realitzat fora del termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.4 CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS (2015) / CONSELLERIA
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (2016)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (secció 14) durant els exercicis 2015 i 2016, per concepte,
per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat tres expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 330 milers
d'euros, i a tots els és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i
procediment d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
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CAIB 2015- 2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS /
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

EXERCICI

1

2015

2

2016

3

2015

OBJECTE DEL CONTRACTE
Control financer 2/2016 de
l'organisme pagador de les Illes
Balears per a la liquidació dels
comptes dels fons agrícoles
europeus FEAGA i FEADER,
exercicis 2015/2016
Control financer 2/2017 de
l'organisme pagador de les Illes
Balears per a la liquidació dels
comptes de fons agrícoles
europeus FEAGA i FEADER,
exercicis 2016/2017 i 2017/2018
Modificació per pròrroga del
termini d'execució del contracte
de servei de desenvolupament i el
manteniment de l'aplicació per a
la gestió dels expedients de
classificació empresarial

PRESSUPOST
LICITACIÓ
ADJUDICAT

% BAIXA

TRAMITACIÓ PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

127

115

9,6%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

3, 6 i 8

249

211

15,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

3, 5, 6, 7 i 8

4

4

0,0%

Ordinària

Obert criteris
múltiples

3 i 8 28

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

CAIB 2015 -2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
Pel que fa als expedients núm. 1 i 2, els contractes del qual tenen el mateix adjudicatari,
l'òrgan competent tramita de forma correcta cadascuna de les seves fases, que aprova i
adjudica la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. També es compleix la coherència
de la documentació i les dates amb el moment procedimental escaient.
Pel que fa a l'expedient núm. 3, l'òrgan competent ha tramitat una modificació del primer
termini d'execució parcial del contracte i es compleix la coherència de la documentació i les
dates amb el moment procedimental escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
L'objecte dels expedients núm. 1 i 2 és per realitzar els controls financers dels procediments de
liquidació dels comptes dels fons agrícoles europeus FEAGA i FEADER, corresponents als
exercicis 2015/2016 (exp. núm. 1) i als exercicis 2016/2017 i 2017/2018 (exp. núm. 2) de
l'organisme pagador de les Illes Balears, d'acord amb l'establert en el Reglament (UE)
28

Modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el
finançament, la gestió i el seguiment de la política agrària comuna.
En els expedients núm. 1 i 2 consta l'informe de la necessitat de realitzar el contracte, la
finalitat pública que s'ha de satisfer i la descripció del seu objecte. A més, consta de forma
expressa la manca de mitjans propis per executar l'objecte del contracte (art. 22 i 109 del
TRLCSP).
El contracte inicial de l'expedient núm. 3 té per objecte, d'una banda, desenvolupar l'aplicació
per tramitar els expedients de classificació empresarial i fer la migració de dades des de
l'aplicació primitiva, i, de l'altra, realitzar el manteniment de l'aplicació desenvolupada. El
contracte objecte de fiscalització és per la modificació derivada de la pròrroga del termini
d'execució del contracte inicial i el conseqüent reajustament d'anualitats del contracte inicial.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En els expedients núm. 1 i 2 consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que
aprova la despesa, el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars, i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
Els expedients núm. 1 i 2 són objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb
diversos criteris d'adjudicació. Conforme al que es disposa en l'article 150.4 del TRLCSP, el
procediment d'adjudicació s'ha articulat en fases i s'ha fixat un llindar mínim de puntuació als
licitadors (5 punts dels 10 possibles) per obtenir en la fase de valoració dels criteris no
avaluables mitjançant fórmules (valoració de la metodologia, programació i planificació dels
treballs d'auditoria) per continuar en el procés selectiu, i que fossin avaluades les ofertes
econòmiques.
En el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) dels expedients núm. 1 i 2 no es
defineixen amb exactitud els mètodes de valoració dels criteris no avaluables mitjançant
fórmules (article 150.2 del TRLCSP). Dels 10 punts que es poden obtenir amb aquests criteris,
i que suposen un 49 % de l'avaluació final, només 1 punt està ben especificat, quant a la seva
obtenció. D'altra banda, un dels criteris, «composició i especialització adequada de l'equip», és
un criteri de solvència que es detalla en el quadre F.5 del PCAP i en l'apartat IV dels plec de
prescripcions tècniques. Per tant, s'hauria d'haver detallat quines millores respecte al criteri de
solvència es valoraven i concretar la valoració de cada millora.
La modificació del termini d'execució de l'expedient núm. 3 ha posat de manifest que a l'hora
d'elaborar els plecs s'ha produït una manca de planificació del termini d'execució del
desenvolupament de l'aplicació. Posteriorment, s'ha prorrogat en diverses ocasions el termini
d'execució parcial relativa al desenvolupament de l'aplicació. 29
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en els dos expedients núm. 1 i 2,
així como un estudi econòmic del preu contracte en el qual s'estableix un preu a tant alçat per a
les tasques de planificació de l'auditoria i l'avaluació de l'entorn de control, incloses les proves
de compliment, i uns preus variables en funció del nombre d'expedients sobre els quals es
realitzin les proves substantives (proves de confirmació).

29

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En l'expedient núm. 3 es manté el preu del contracte respecte al contracte inicial. En aquest
expedient consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, així com l'Acord del
Consell de Govern pel qual s'exceptua l'aplicació de les limitacions de despesa pluriennal, atès
que les anualitats de 2016 i 2017 fan que se superi la limitació relativa al percentatge màxim
que sobre el crèdit inicial del capítol 6 de la secció 14 de l'exercici 2015 es pot imputar a
exercicis futurs (60 % i 50 %, respectivament).
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa als expedients núm. 1 i 2, s'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant
i en el BOIB. Així mateix, la formalització dels contractes ha estat adequadament publicada en
el perfil de contractant i en el BOIB, i s'ha comunicat al Registre de Contractes. A més, respecte
de l'expedient núm. 2, se n'ha publicat l'anunci de licitació en el DOUE i en el BOE.
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 1 i 2 consta el certificat de proposicions rebudes.
En ambdós expedients consta resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els
membres de la Mesa de Contractació i les actes de les sessions de la Mesa corresponents, en
què s'han revisat la solvència i la documentació administrativa dels licitadors, es valoren els
criteris no avaluables mitjançant fórmules i les ofertes econòmiques mitjançant informes tècnics
i es proposa l'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En l'expedient núm. 1 s'ha comprovat que l'adjudicatari presenta la documentació adequada de
solvència tècnica. Per contra, no consta en l'expedient la documentació que acredita la
solvència econòmica i financera (apartat F.2 del quadre de característiques del contracte del
PCAP). 30
En l'expedient núm. 2 l'Informe de valoració de les propostes tècniques dels quatre licitadors
admesos, metodologia, programació i planificació de l'execució dels treballs d'auditoria, utilitza
criteris d’avaluació no quantificats als plecs i en fa una valoració transversal.
7. Formalització del contracte
Pel que fa als expedients núm. 1 i 2, la constitució de la garantia definitiva establerta en el
PCAP s'ha formalitzat en els dos contractes d'acord amb la normativa vigent.
En l'expedient núm. 2, no consta tota la documentació preceptiva per formalitzar el contracte; hi
ha un certificat de la Secretaria General que s'ha obtingut aquesta documentació, però en
l'expedient no consta la declaració responsable que l'adjudicatari no es troba sotmès a cap dels
supòsits d'incompatibilitat ni prohibició per contractar que disposa l'article 60 del TRLSP, ni el
certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la CAIB. 31
8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 1 el pagament de la totalitat de les factures examinades no s'ha realitzat
en el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar
interessos de demora.

30

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

31

En la fase d'al·legacions la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors ha aportat la Declaració responsable de l'adjudicatari d'acord amb la
normativa aplicable.
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Durant l'execució de l'expedient núm. 2, en una factura per un import de 26 milers d’euros
figura un concepte erroni que no es corresponen amb l'objecte del contracte o que no es pot
identificar com a part de l'objecte del contracte; no consta en l'expedient fiscalitzat la rectificació
de l'objecte de la factura corresponent. A més, el detall que figura en les factures no permet
verificar el grau d'execució de l'objecte del contracte, ni el nombre d'expedients revisats.
En l'expedient núm. 2, els pagaments de dues de les quatre de les factures rebudes fins la data
de treball de camp s'han realitzat en un termini superior al fixat en l'article 216.4 TRLCSP, des
de la data d'aprovació dels serveis prestats. El termini mitjà de pagament de les factures
d'aquest contracte és de 44 dies.
En l'expedient núm. 3 el pagament de catorze de les divuit factures examinades no s'ha
realitzat en el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver
d'abonar interessos de demora. En el moment de la fiscalització de l'expedient no havia
finalitzat l'execució del contracte, atès que s'ha prorrogat en diverses ocasions el termini
d'execució parcial relatiu al desenvolupament de l'aplicació, així com el termini d'execució
relatiu al seu manteniment.
c. CONTRACTES MENORS

S'ha examinat un contracte menor, per un import de 22 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
CAIB 2015-2016. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Assessorament tècnic per a la definició dels canvis necessaris al sistema
econòmic financer arran de les modificacions operades per la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
1
2016
mesures de reforma administrativa
24/02/2016
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
No queda constància en l'expedient que l'Administració de la CAIB no tingui mitjans personals o
materials per fer les tasques contractades.
El pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.5 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI (2015) /
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA (2016)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (secció 15) durant els exercicis 2015 i 2016,
detallats per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per una modificació, per un import de 1.037 milers
d'euros, d'un contracte de concessió d'obra pública pel desdoblament de la carretera EivissaSant Antoni. A aquest contracte de concessió, li són aplicables el RDL 2/2000, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i la Llei 13/2003,
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de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d'obres públiques. Les dades de
l'expedient examinat, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2015-2016 . DADES DE L'EXPEDIENT EXAMINAT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

EXERCICI

1

2015

OBJECTE DEL CONTRACTE
Increment de la despesa del
contracte de concessió de l'obra
pública del desdoblament de la
carretera Eivissa-Sant Antoni

PRESSUPOST
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA
1.037

1.037

0,0%

TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Ordinària

Modificació del
contracte

2, 4 i 8

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de l'expedient revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
El 20 d'abril de 2015, el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori va aprovar l'increment
de la despesa en 1.037 milers d'euros (IVA inclòs) del contracte de concessió d'obra pública del
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni. Aquest increment és aplicable a l'anualitat
de 2015 del contracte per satisfer la retribució per pagar a la concessionària per a l'any 2015,
que, segons les clàusules 55 i 56 del PCAP, es concreta en quatre pagaments trimestrals i es
calcula en funció del trànsit que suporta la carretera (en funció de les tarifes vehiclequilòmetre/any contractades); per tant, és una quota variable.
El 7 de setembre de 2005 la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports va signar el
contracte de concessió d'obra pública de desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni,
amb una despesa pluriennal màxima, detallada en la clàusula 55.5 del PCAP, d'un import de
260.167 milers d'euros (en el qual s'inclou el cost de l'obra per un import de 93.213 milers
d'euros), i amb un termini d’execució de 19 mesos (ampliat a 24 mesos, en la segona
modificació) i el de concessió de 25 anys.
La concessió es va adjudicar amb les tarifes en euros vehicle-quilòmetre/any ofertes per la
concessionària (0,050126 per vehicles lleugers i 0,080202 euros per vehicles pesants). L'import
anual que havia de pagar la CAIB a l'empresa concessionària en concepte de retribució, que és
variable cada any, és el que resultava d'aplicar les tarifes ofertes (actualitzades amb l'IPC,
conforme al que disposa el procediment de revisió de preus establert en la clàusula 55.2 del
PCAP) als vehicles-quilòmetre anuals, sense que l'increment de retribució variable pogués
excedir dels increments d'interanuals de trànsit previst en l'Estudi de viabilitat econòmic
financer (EVEF), d'acord amb la clàusula 55.4 del PCAP.
Aquest contracte va ser objecte de diverses modificacions durant els exercicis 2006, 2007,
2008 i 2012, i dia 1 de gener de 2015 l'import autoritzat, en l'expedient de despesa pluriennal
de 2007 a 2030, per satisfer les quotes anuals variables pels peatges a l'ombra d'aquesta
concessió és de 317.621 milers d'euros. I, amb l'expedient de modificació aprovat el 20 d’abril
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de 2015 d'un import de 1.037 milers d'euros, l'import total autoritzat (pagaments trimestrals des
de 2007 fins a 2030) queda fixat en 318.659 milers d'euros.
2. Definició de l'objecte del contracte
Malgrat que aquest expedient figura en la relació de contractes modificats per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (MOD04 1802/2015), no ha suposat cap ampliació de
l'objecte inicial del contracte (la concessió de l'obra pública de la carretera d'Eivissa-Sant
Antoni), ni cap modificació dels plecs ni del contracte, sinó que s'ha formalitzat un increment de
la despesa de l'anualitat prevista per al 2015, a conseqüència del mètode de càlcul de la tarifa
variable, establert en les clàusules 55 i 56 del PCAP. 32
En l'expedient consta l'informe sobre la necessitat de incrementar l'import autoritzat per
l'anualitat per als pagaments trimestrals de l'exercici 2015.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
El 10 d'abril de 2015, el Consell de Govern va atorgar l'autorització prèvia al conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per autoritzar i disposar la despesa corresponent a
l'expedient d'increment de despesa del contracte de concessió de l'obra pública del
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni, per un import de 1.037 milers d'euros.
4. Preu del contracte
Segons la clàusula segona del contracte signat el 7 de setembre de 2005, l'aplicació de les
tarifes unitàries, per vehicles lleugers o pesants, ofertes per la concessionària, al trànsit que
realment circuli al llarg de carretera objecte de la concessió, dona com a resultat la retribució
variable que rep la concessionària del Govern de les Illes Balears i que es calcula anualment
aplicant les clàusules 55 i 56 del PCAP. Així, d’acord amb les actes de trànsit de 2014, els
increments varen ser superiors (5,37 % i 9,53 % pel que fa als vehicles lleugers i els pesants,
respectivament) i l'empresa concessionària fixava una tarifa variable per al 2015 de 12.311
milers d'euros (IVA exclòs) (14.896 milers d’euros, IVA inclòs).
Però el director del contracte de concessió, el 18 de febrer de 2015, va fixar l’anualitat
corresponent al 2015 en un import de 10.485 milers d'euros (IVA exclòs) (12.687 milers
d’euros, IVA inclòs), en l'informe d'aprovació de l'acta de trànsit de la concessió i la
determinació de la retribució variable de l'any 2015 i de la liquidació de l'any 2014 que ha
d'abonar l'administració, ja que té en compte la limitació en l'increment interanual del trànsit
disposada en la clàusula 55.4 del PCAP, segons la qual els augments anuals de la retribució
variable no poden excedir els increments interanuals de trànsit prevists en l'Estudi de viabilitat
econòmic financer (EVEF).
Atès que l'expedient de despesa pluriennal autoritzat només preveia una despesa d'11.650
milers d'euros per l'anualitat de 2015 i que l’anualitat es va fixar en 12.687 milers d'euros (IVA
inclòs), la diferència de 1.037 milers d'euros és l'import per incrementar la despesa del
contracte per al 2015. Això no obstant, l'informe adverteix que les quantitats que ha de
percebre la concessionària s'han calculat tenint en compte exclusivament les limitacions que
figuren en la clàusula 55.4 del PCAP i queda, pendent de valoració, l'aplicabilitat de les
limitacions que l'article 55.5 del PCAP imposa en la despesa anual.

32

Paràgraf modificat en virtut de les al.legacions presentades.
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Dins aquesta controvèrsia, en la presentació de les factures trimestrals de 2015, que inclouen
l'increment de despesa fiscalitzat, la concessionària indica que els imports facturats «han estat
calculats seguint els criteris, que no accepten, interpretatius de la CAIB de les clàusules del
contracte de concessió de l'explotació de la carretera C-731 d'Eivissa-Sant Antoni i, per tant,
sense perjudici de l'emissió de les factures complementàries corresponents», és a dir, no
accepten les limitacions que imposa la clàusula 55.4 del PCAP, que ha estat aplicada en la
determinació de l'anualitat de 2015 i, segons la informació que es va trametre a l'SCIB, en la
contestació a la circularització de la fiscalització del Compte general de la CAIB de 2015, es
calculava la dita diferència d'interpretació en un import de 99 milers d'euros trimestrals.
En les resolucions de la CAIB de reconeixement de la despesa de les quatre factures
trimestrals de l'any 2015, es reconeixen els 1.037 milers d’euros, i també s’indica l'observació
que queda pendent de valorar l'aplicabilitat de les limitacions imposades per l'art. 55.5 del
PCAP i que «el reconeixement i la proposta de pagament a favor de l'empresa concessionària
es fan sense perjudici que aquests puguin ser revisats i ajustats en funció de l'expedient de
lesivitat o de qualsevol altre procediment que es pugui tramitar al respecte».
Quant a la interpretació de les clàusules 55.4 i 55.5 del PCAP, el conseller d'Habitatge i Obres
Públiques, en la Resolució d'1 de juny de 2011, va establir que els increments interanuals que
estableix l'EVEF són els límits màxims d'increment interanual de trànsit i s'han d'aplicar a partir
del primer any natural complet d'explotació (a partir del 2n trimestre de 2008), sense ser
limitadors ni els valors absoluts de trànsit previst en l'EVEF ni les anualitats pressupostàries
previstes en la clàusula 55.5 del PCAP. El 28 d'octubre de 2013 es va iniciar el procediment de
declaració de lesivitat d'aquesta Resolució. El 24 de gener de 2014, mitjançant la Resolució de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori es va declarar la lesivitat de la resolució
anterior, en relació amb «la interpretació de no considerar com a limitadors els valors absoluts
de trànsit que es preveuen en l'estudi de viabilitat econòmica i financera ni les anualitats
pressupostàries que es preveuen en la clàusula 55.5 del PCAP». Després d'aquesta
declaració, la CAIB va interposar la reclamació contenciosa administrativa corresponent, per la
qual va sol·licitar l'anul·lació de la Resolució d'1 de juny de 2011.
La sentència del TSJIB de 7 d'octubre de 2015 anul·la la Resolució del conseller d'Habitatge i
Obres Públiques d'1 de juny de 2011 i considera que les clàusules 55.4 i 55.5 han d'interpretarse com un límit de les retribucions màximes que pot d'obtenir el concessionari i que no és
possible una interpretació d'aquestes clàusules que permeti un increment de la despesa
superior als imports pels quals es va adjudicar el contracte. Aquesta sentència ha esdevingut
ferma durant el 2018, en rebutjar el TS el recurs de cassació que va interposar per la
concessionària.
La sentència del Tribunal Suprem de 17 de juliol de 2018 estima parcialment el recurs contra la
sentència del TSJIB de 7 d'octubre de 2015 (procediment núm. 245/2014), que va desestimar
les pretensions en relació a la reclamació de dues factures, emeses el 25 de maig de 2011,
corresponents al tràfic real de 2008 i 2009. En conseqüència, condemna a l'Administració a
pagar la factura relativa a 2008 i els interessos de demora corresponents. 33

33
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En l'expedient núm. 1, el càlcul de la retribució variable s'ha realitzat excedint els imports
indicats en la clàusula 55.5 del PCAP tot i que sota la cobertura legal i vigent en aquells
moments de la Resolució d’1 de juny de 2011. 34
La Secretaria general de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per Resolució de
24 de gener de 2014, declarà la lesivitat de la Resolució esmentada d’1 de juny de 2011, per
entendre-la contrari a l’interès públic, i es va interposar la corresponent demanda contenciosa
administrativa. La sentència del TSJIB de 7 d'octubre de 2015 (procediment núm. 152/2014),
que va ser confirmada i va esdevenir ferma el 14 de març de 2018, confirma la lesivitat
d’aquesta resolució als interessos de la CAIB i estableix que les quanties de l'article 55.5 són
limitadores i representen les quanties màximes que es podrien abonar. Mitjançant la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia d'1 de juny de 2016, s'acorda l'execució
provisional d'aquesta sentència. 35
D’acord amb la informació disponible, la lesivitat causada a la CAIB per la Resolució d’ 1 de
juny de 2011 ascendeix a 8.150 milers d’euros, dels quals 1.037 milers d’euros corresponen a
l’exercici fiscalitzat de 2015. La resta, corresponen als exercicis 2013 i 2014, per imports de
2.701 i 4.412 milers d’euros, respectivament, atès que es va actuar conforme a la vigència de la
Resolució esmentada. D'altra banda, s'ha de considerar la sentència del Tribunal Suprem núm.
1273/2018 que obliga al pagament d'una factura corresponent a l'exercici 2008 per un import
de 1925 milers d'euros més els interessos corresponents per un import total de 1.440 milers
d'euros. 36
Finalment, cal esmentar que aquestes quantitats no poden ser reclamades a la concessionària
perquè la sentència del Tribunal Suprem de 17 de juliol de 2018, a la qual s'ha fet referència,
estableix que fins que la declaració de lesivitat sigui confirmada per sentència judicial ferma, no
produeix efectes retroactius, sense perjudici de l'adopció de mesures cautelars, que en aquest
cas s'adopten amb la interlocutòria d'1 de juny de 2016, abans esmentada. 37
5. Publicitat dels contractes
Atès que aquest expedient tracta d'una modificació de l'anualitat prevista per a l'any 2015,
resultat de l'aplicació de les clàusules contractuals del contracte de concessió, aquest apartat
no és aplicable en aquest cas.
6. Selecció dels contractistes
Atès que aquest expedient tracta d'una modificació de l'anualitat prevista per a l'any 2015,
resultat de l'aplicació de les clàusules contractuals del contracte de concessió, aquest apartat
no és aplicable en aquest cas.
7. Formalització del contracte
Atès que aquest expedient tracta d'una modificació de l'anualitat prevista per a l'any 2015,
resultat de l'aplicació de les clàusules contractuals del contracte de concessió, aquest apartat
no és aplicable en aquest cas, ja que no suposa la signatura de cap contracte modificat.

34

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

37

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

80

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

8. Execució del contracte
El reconeixement pressupostari de la despesa corresponent al primer trimestre del 2015 de
l'expedient núm. 1, per un import de 3.172 milers d'euros, va ser registrat en la liquidació del
pressupost de la CAIB el 30 de març de 2015. Aquesta despesa va ser aprovada mitjançant la
Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de reconeixement de l'obligació i
proposta de pagament de 9 de març de 2015 i el pagament efectiu es va realitzar el 31 de març
de 2015. Totes aquestes dates de reconeixement i pagament de la despesa, que ja inclou la
part proporcional de l'increment de 1.037 milers d'euros, són anteriors a les de l'autorització
prèvia d'aquest increment de la despesa del Consell de Govern (10 d'abril de 2015), a la de
l'informe de fiscalització prèvia limitada de la modificació de l'anualitat de 2015 de 15 d'abril de
2015 i a la de la Resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual
s'aprova aquest increment de la despesa (20 d'abril de 2015).
D'altra banda, les dates de les resolucions de reconeixement de la despesa i de proposta de
pagament de les factures trimestrals (09/03/2015, 27/04/2015, 10/08/2015 i 13/11/2015) i les
dates de reconeixement pressupostari de les quatre factures trimestrals emeses per la
concessionària de l'expedient núm. 1 (30/03/2015, 19/05/2015, 4/09/2015 i 26/11/2015) són en
tots els quatre casos anteriors a les dates en què figuren emeses les factures del concessionari
(les 4 factures tenen data del darrer dia del trimestre facturat) i a les dates que figuren en
l'informe de conformitat amb la recepció dels serveis prestats (05/05/2015, 12/08/2015,
01/10/15 i 15/01/2016, respectivament). Tant les resolucions de reconeixement de la despesa
com els reconeixements pressupostaris de la despesa s'han dut a terme mitjançant els
certificats trimestrals emesos pel director del contracte, abans de la finalització dels trimestres
per facturar: 26/02/2015, 07/04/2015, 07/07/2015 i 07/10/2015. Els dos primers certificats tenen
data anterior a la de la Resolució per la qual s'aprova l'increment de la despesa de 2015 en
1.037 milers de euros de 20 d'abril de 2015 i, no obstant això, inclouen la part proporcional
d'aquest increment.
El pagament de les factures emeses per la concessionària corresponents a l'exercici 2015 s'ha
realitzat, tal com estableix la clàusula 55.1.2 del PCAP, el darrer dia de cada trimestre natural.
Això no obstant, en l'expedient núm. 1 el pagament d'aquestes factures s'ha dut a terme en
una data anterior a les dates d'emissió dels informes de conformitat amb la de recepció dels
serveis prestats emesos pel director del contracte (05/05/2015, 12/08/2015, 01/10/2015 i
15/01/2016, respectivament). 38
A partir de l'any 2016 el contracte de concessió d'obra pública de la carretera Eivissa-Sant
Antoni va passar a ser gestionat per la secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
Durant l'any 2016 va esdevenir ferma la sentència del TSJIB per la qual s'estima parcialment el
recurs contenciós administratiu interposat per la concessionària i es reconeix el dret al
restabliment de l'equilibri econòmic financer de la concessió per un import de 22.264 milers
d'euros.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 31 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

38
En la fase d'al·legacions, la CAIB indica que el procediment utilitzat en el pagament de les factures ha estat per evitar pagar interessos
innecessaris.
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CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Redacció d'un pla de restauració i recuperació del sistema dunar de s'Arenalet, en el parc
1
2015
natural de la península de Llevant
13/04/2005
4
Estudi relatiu a la incidència en l'ordenament legislatiu sobre mesures correctores amb les
quals fer front a la desregulació produïda per l'aprovació de diferents lleis sectorials i inclús
de la mateixa Llei d'ordenació i ús del sòl en matèria urbanística i territorial, i redacció
2
2015
definitiva del decret conseqüent
26/10/2015
5
Elaboració d'un pla estratègic de l'agricultura de sa Pobla per millorar-ne el posicionament
3
2015
en el mercat interior i exterior
03/11/2015
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, no queden prou justificades les necessitats que s'han de satisfer amb
l'execució del contracte.
En l'expedient núm. 3, s'ha incomplert el termini d'execució establert: l'acta de recepció de
l'objecte del contracte és del 7 de desembre de 2016, quan el termini d'execució estipulat era
fins al 31 d'octubre de 2016.
En els expedients núm. 1, 2 i 3, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.6 CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS (2015) / CONSELLERIA DE
SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ (2016)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria de Família i Serveis Socials (secció 17) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats
per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat 53 milers d'euros. El tipus
de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte, així com les deficiències detectades,
figuren en el quadre següent:

NÚM.

1

CAIB 2015-2016. EXPEDIENT EXAMINAT. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
(EN MILERS D'EUROS)
OBJECTE DEL
PRESSUPOST
EXERCICI
CONTRACTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Serveis per a la gestió i
organització dels punts
de trobada familiar a
2016
les Illes Balears
53
53
0,0%
Pròrroga
1i8

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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El resultat de la fiscalització de l'expedient revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
contractació, en el qual consta la resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte anterior
signat per l'òrgan de contractació.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
Tot i així, en l'expedient s'ha posat de manifest una manca de planificació dels terminis
necessaris per tramitar l'expedient de contractació posterior al contracte inicial prorrogat, atès
que ha estat necessari realitzar 4 pròrrogues de quasi 10 mesos abans que hagués finalitzat la
fase de licitació del nou expedient.
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
justificatiu de la necessitat de la pròrroga del contracte anterior.
En aquest expedient ja s'havia tramitat una pròrroga del contracte de quasi tres mesos i,
posteriorment, es realitzen dues pròrrogues més, sense que, en conjunt, superin el termini
màxim previst al PCAP (un any).
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient consta la resolució de la tramitació de la pròrroga, i també la conformitat del
contractista perquè es formalitzi.
4. Preu dels contractes
Es manté el preu del contracte respecte al contracte inicial.
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en l'expedient.
5. Publicitat dels contractes
La formalització de la pròrroga del contracte es comunica a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa i es publica a la Plataforma de Contractació de la CAIB.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta l'acord d'adjudicació a favor de l'empresa adjudicatària del contracte
anterior signat per l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar la pròrroga.
8. Execució del contracte
En l'expedient hi ha les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del servei
promotor de la contractació.
Una de les factures de la pròrroga no s'ha pagat en el termini fixat en l'article 216.4 del
TRLCSP.
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c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 32 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2015- 2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS /
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM. EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Contractació d'un psicòleg destinat a la supervisió dels casos que atenen els tècnics de la Direcció
General de Família i Menors que intervenen en menors i les seves famílies, que sol·liciten ajuda per a
1
2015
la seva problemàtica familiar
16/04/2015
2
2016
Atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears
15/11/2016
3
2016
Atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les Illes Balears
15/11/2016

IMPORT
16
8
8

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 1 no s'ha realitzat la comunicació al Registre Públic de Contractes.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 el pagament de les factures s'ha duit a terme fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP.
En els expedients núm. 2 i 3, s'ha produït fraccionament de l'objecte del contracte mitjançant la
concertació de successius contractes menors, amb tretze adjudicataris diferents i amb un
mateix objecte contractual —el servei d'atenció psicològica als conflictes intrafamiliars de les
Illes Balears—, en contra del que disposa l'article 86 del TRLCSP i que afecta, en conjunt, un
import d'almenys 99 milers d'euros en l'exercici 2016. Atès que correspon al mateix servei,
s'hauria pogut acumular tot en una única licitació per la coincidència de l'objecte contractual.

D.7

CONSELLERIA DE SALUT

a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria de Salut (secció 18) durant els exercicis 2015 i 2016 detallats per concepte, per
objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 1.007 milers d'euros. El
seu desglossament, per tipus de tramitació i procediment d'adjudicació, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM.

1

CAIB 2015- 2016. EXPEDIENT EXAMINAT. CONSELLERIA DE SALUT
(EN MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
EXERCICI OBJECTE DEL CONTRACTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

2016

Subministrament de 22.000
dosis de vacuna conjugada
antipneumocòccica per a 2016

1.007

1.007

0,0%

Ordinària

Negociat sense
Publicitat

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

CAIB 2015- 2016. 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
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CODI
4

CAIB 2015- 2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de l'expedient revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cada una de les fases de l'expedient de
contractació, el qual la consellera de salut ha aprovat i adjudicat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en l'expedient. En l'expedient consta l'informe relatiu a la
conveniència d'efectuar el contracte i relatiu a la finalitat pública que s'ha de satisfer, i també la
descripció del seu objecte.
L'objecte del contracte és el subministrament de 22.000 dosis de la vacuna conjugada
antipneumocòccica per a 2016.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment negociat sense publicitat.
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació que aprova la despesa i
disposa l'obertura del procediment d'adjudicació. A més, hi consta el informe justificatiu del
procediment negociat sense publicitat, on s'indica que, en aplicació de l'article 170.d, del
TRLCSP es justifica el procediment d'adjudicació.
4. Preu del contracte
En l'expedient consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i també un informe
justificatiu del preu de la vacuna conjugada contra el pneumococ.
5. Publicitat del contracte
La licitació del contracte no ha estat publicada, atès que el contracte ha estat tramitat
mitjançant un procediment negociat sense publicitat i, d'altra banda, d'acord amb l'article 177.1,
del TRLCSP es pot prescindir de publicació.
La formalització del contracte s'ha publicat en la plataforma de contractació de la CAIB. Això no
obstant, el contracte formalitzat s'ha tramès a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa fora del termini establert en l'article 20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer.
6.Selecció del contractista
En l'expedient consta el certificat de proposicions rebudes. S'ha comprovat que l'adjudicatari
presenta la documentació adequada de solvència tècnica i financera.
També hi consta un informe tècnic, de 3 de juny de 2016, per a l'adjudicació del contracte.
Aquest informe indica que, després de negociar els aspectes objecte de negociació que figuren
en la clàusula k del plecs de clàusules administratives particulars (preu, augment del
percentatge de reposició de dosis caducades, dosis afectades per incidències en la «cadena de
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fred», dosis gratuïtes, hores de formació), l'empresa licitadora es reafirma en les condicions
inicials de l'oferta presentada; per tant, finalment no presenta cap de les millores.
7. Formalització del contracte
La constitució de la fiança definitiva establerta en els PCAP s'ha formalitzat en el contracte
d'acord amb la normativa vigent. En l'expedient figura la documentació preceptiva per
formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En l'expedient figuren les factures que ha emès el contractista amb la conformitat del servei
responsable del contracte.
S'ha tornat la garantia definitiva i s'ha resolt la liquidació del contracte d'acord amb la normativa
aplicable.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 44 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM.
1
2
3

CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE SALUT
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Subministrament de material fungible i mitjans de cultiu per al sistema
automàtic de detecció ràpida de patògens al Laboratori de Salut Pública
2015
de Palma
04/03/2015
Subministrament d'un servidor per al sistema de gestió del Laboratori de
Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública i Participació de
2016
Palma
10/03/2016
Subministrament de pegats de nicotina per a pacients amb malaltia
2016
pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
21/12/2016

IMPORT
20
3
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 3, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en inversions
de caràcter immaterial», quan es tracta de despesa corrent que hauria d'anar al capítol 2.
En els expedients núm. 1, 2 i 3, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini
establert en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.8 CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT (2015) / CONSELLERIA DE
TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA (2016)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzats la
Conselleria d'Economia i Competitivitat (secció 19) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats
per concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta Conselleria només han entrat en la mostra contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 23 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
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NÚM.
1
2

CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT /
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Assistència tècnica per l'estudi del desenvolupament del projecte de
2015
Mobilitat Elèctrica a Balears (MOVELE) dins l'àmbit municipal
11/03/2015
18
Servei d'accés en línia d'AENOR (Asociación Española de Normalización
2016
y Certificación)
28/04/2016
5

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, les despeses estan imputades pressupostàriament al subconcepte
«64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial», quan la subscripció al servei
d'actualització de normes i l'accés en línia a aquestes és una depesa corrent que s'hauria
d'haver imputat pressupostàriament al capítol 2. A més, a l'exercici 2015 hi ha imputades les
mateixes despeses, cosa que evidencia que és una despesa de tipus recurrent.
En l'expedient núm. 1, no consta la comunicació al Registre Públic de Contractes.
En els expedients núm. 1 i 2, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.9

CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzats la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (secció 25) durant l'exercici 2016, detallats per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
D'aquesta Conselleria només han entrat en la mostra contractes menors.
b. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 43 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM.
1
2
3

CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
2016
Subministrament de 50.000 targetes de transport
29/02/2016
7
2016
Elaboració de determinats aspectes de l'esborrany de la Llei d'habitatge
21/09/2016
15
2016
Estudi tarifa plana vols interilles
s.d.
21

El contracte menor núm. 3 va ser anul·lat en la seva fase preliminar, per la qual cosa no ha
estat objecte de fiscalització. L'import que figura en el quadre correspon a l'import inicial de
licitació, la qual, finalment, no es va dur a terme.
A partir de l'anàlisi efectuada en la resta d'expedients, s'han posat de manifest les incidències
següents:
En els expedients núm. 1 i 2, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP.
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D.10 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I CULTURA (2015) /
CONSELLERIA DE TRANSPÀRENCIA, CULTURA I ESPORTS (2016)
El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició
del Govern i estableix l'estructura orgànica de l'Administració de la CAIB amb la creació de la
Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. Posteriorment, aquest Decret és modificat
pel Decret 5/2016, de 6 abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es canvia la
denominació en Conselleria de Transparència, Cultura i Esports. Aquesta secció es crea al
2016; per tant, no n'hi ha dades a l'exercici 2015; les dades d'altres serveis ja estan integrades
en altres conselleries.
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports (secció 26) durant l'exercici 2016, detallats per
concepte, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS

S'han examinat dos expedients de contractació, per un import adjudicat de 1.965 milers
d'euros, als quals els és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i
procediment d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:
CAIB 2015-2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM. EXERCICI

1

2016

2

2016

OBJECTE
Serveis d'una agència de viatges
per gestionar els desplaçaments
dels esportistes, clubs esportius i
seleccions autonòmiques de les
federacions esportives entre illes
Subministrament de productes
d'electricitat i electrònics per al
Poliesportiu Príncipes de España

PRESSUPOST
ADJUDICAT % BAIXA
LICITACIÓ

TRAMITACIÓ

PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES

1.938

1.938

0,0%

Ordinària

Obert amb
diversos criteris
d'adjudicació

8

27

27

0,0%

Ordinària

Negociat sense
publicitat

6i8

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cada una de les fases dels expedients de
contractació examinats, que la consellera de Transparència, Cultura i Esports ha aprovat i
adjudicat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
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2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'han de justificar en els expedients corresponents. Així consten en els dos
expedients seleccionats la memòria justificativa sobre la necessitat de contractar el servei i
referent a la finalitat pública que s'ha de satisfer, i també la descripció del seu objecte.
L'objecte del contracte núm. 1 és el servei d'una agència de viatges per gestionar els trasllats
dels esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les
Illes Balears a fi de facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
L'objecte del contracte núm. 2 és per subministrar productes elèctrics i electrònics per al
poliesportiu Príncipes de España.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 1 és objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb diversos
criteris d'adjudicació. 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'informe sobre el procediment i criteris d'adjudicació de l'expedient núm. 2 consta que es
conviden quatre empreses situades al mateix polígon on està situat el Poliesportiu Príncipes de
España per funcionalitat i eficiència en la prestació del subministrament.
4. Preu del contracte
Consten en els dos expedients examinats els certificats d'existència de crèdit adequat i
suficient, així com els informes justificatius sobre l'adequació al mercat del preu dels contractes.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, en l'informe sobre l'adequació al mercat del preu del contracte,
es determina l'import del pressupost de licitació a partir de les consultes realitzades a diversos
proveïdors. S'hi adjunten els pressuposts de diverses empreses i una comparació entre
aquests. Per determinar el preu del contracte, s'ha considerat el preu més alt de cada producte
de les diferents ofertes.
5. Publicitat del contracte
En l'expedient núm. 1 l'anunci de licitació i la formalització del contracte han estat publicats en
el BOIB, el BOE, el DOUE i en el perfil de contractant. Finalment, el contracte formalitzat s'ha
tramès a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa dins del termini establert en l'article
20 del Decret 20/1997, de 7 de febrer.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, consta la comunicació al Registre de Contractes.
6. Selecció del contractista
En l'expedient núm. 1 consta el certificat de proposicions rebudes. S'ha comprovat que
l'adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i financera. També hi
consta un informe en què s'exposen els valors anormals i desproporcionats que s'inclouen en
les ofertes que varen presentar els licitadors.
En l'expedient núm. 2 consta el certificat de proposicions rebudes de 20 de juliol de 2016. En
aquest expedient, una única empresa de les quatre convidades presenta l'oferta econòmica,
però no consta, juntament amb aquesta, l'oferta relativa als aspectes tècnics que es detalla en
l'apartat K d'aspectes objecte de negociació del PCAP. En l'informe relatiu a la negociació del
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preus del contracte, de 30 de setembre, es diu que «a la oferta inicial no varen presentar oferta
relativa als aspectes tècnics, i es va acordar que hi hauria una negociació damunt aquests
punts, i que l'empresa presentaria una oferta definitiva». En l'expedient consta el model d'oferta
d'aspectes tècnics que ha presentat el licitador, amb data de 8 de setembre de 2016, posterior
a la presentació de les proposicions; això no obstant, aquesta no millora cap dels aspectes
tècnics.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 1 la constitució de la fiança definitiva establerta en els PCAP s'ha
formalitzat en el contracte d'acord amb la normativa vigent.
En l'expedient núm. 2 la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha
formalitzat a partir de la retenció del 5 % del total del contracte.
En els dos expedients figura la documentació preceptiva per formalitzar els contractes
corresponents.
8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 1 figuren les factures que ha emès el contractista amb la conformitat del
servei responsable del contracte. Tot i això, dues factures revisades de l'expedient núm. 1
s'han pagat fora del termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
Pel que fa a l'expedient núm. 2, l'execució del contracte s'inicia amb anterioritat a la seva
formalització, atès que consten albarans en la primera factura amb data a partir del 10
d'octubre de 2016 i la formalització no es realitza fins al 14 de novembre de 2016.
A més, en l'expedient núm. 2 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. Finalment, un cop
que la consellera de Transparència, Cultura i Esports ha aprovat la liquidació del contracte el
15 de gener de 2018, no s'ha tramitat la devolució de la fiança, que es va realitzar mitjançant la
retenció del preu de part de la primera factura.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 40 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ,TRANSPARÈNCIA I CULTURA
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Realització de diferents treballs relacionats amb exposicions de caire
1
2016
artístic i cultural i/o referits a l'àmbit del patrimoni documental i bibliogràfic
22/03/2016
14
Publicació del catàleg de l'exposició temporal «La Gran Cristiana» en el
2
2016
museu de Mallorca
25/11/2016
12
Realització de l'estudi d'entorns favorables a l'esport escolar i formació de
3
2016
formadors del programa «Posam valors a l'esport» de 2016
11/04/2016
14

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 1 les despeses estan imputades pressupostàriament al subconcepte
«64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial», quan els serveis de recollida i
tornada, muntatge i desmuntatge, transport dels objectes i condicionament de les instal·lacions
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en relació amb exposicions de caire artístic i cultural, són despeses corrents que s'haurien
d'haver imputat pressupostàriament al capítol 2.
En l'expedient núm. 3 no consta la publicació de tota la informació exigida en l'article 19 de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de les Illes Balears, ja que no
figura el nom de l'adjudicatari.
En l'expedient núm. 3 l'informe de conformitat amb la valoració i amb la recepció del servei no
té data.
En l'expedient núm. 2 no consta l'informe de comprovació que indiqui les dades de la
realització de la prestació, d'acord amb el que estableix el punt 2.c de la Instrucció 1/2010 de la
Intervenció general.
En l'expedient núm. 3 l'informe de comprovació de la prestació no fa cap referència a l'informeestudi que era l'objecte del contracte i no indica a qui i quan s'ha lliurat i la dependència on
roman arxivat, d'acord amb el punt 2.c de la Instrucció 1/2010 de la Intervenció general. Això no
obstant, l'informe ha estat tramès a l'SCIB.
En els expedients núm. 1 i 3, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.11 SECCIÓ 33. SERVEIS COMUNS TECNOLÒGICS
a. CONTRACTACIÓ

La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2014, crea
la secció 33, relativa als serveis comuns en matèria tecnològica, la gestió de la qual correspon
al conseller d'Economia i Competitivitat.
Durant l'exercici 2015, i d'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, l'import dels contractes que
ha formalitzat la secció 33 de Serveis Comuns Tecnològics ascendeix a un total de 1.479 milers
d'euros.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 140 milers d'euros. El
tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM.

1

CAIB 2015- 2016. DADES DE L'EXPEDIENT EXAMINAT. SERVEIS COMUNS TECNOLÒGICS
(EN MILERS D'EUROS)
OBJECTE DEL
PRESSUPOST
EXERCICI
CONTRACTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT
% BAIXA
TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Manteniment del
sistema de control
Obert amb
de correu no
2015
desitjat
145
140
3,45%
Ordinària
criteris diversos 3, 4, 6, 7 i 8

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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El resultat de la fiscalització de l'expedient revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent tramita de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient, que el
conseller d'Economia i Competitivitat aprova i adjudica.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En l'expedient consta la memòria justificativa
de la necessitat de realitzar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu
objecte.
L'objecte del contracte és el servei de manteniment del sistema de control de correu no desitjat.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient és objecte de tramitació ordinària per procediment obert amb diversos criteris
d'adjudicació. Hi consta l'informe de justificació del procediment d'adjudicació, però no hi consta
l'informe de justificació dels criteris seleccionats per adjudicar el contracte i de la seva
ponderació.
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la despesa,
el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars, i que
disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en l'expedient.
En l'expedient consta un informe d'adequació als preus del mercat, en el qual es determina
l'import del pressupost de licitació a partir de les consultes realitzades a diversos proveïdors,
però no hi consta còpia de la documentació de les consultes realitzades.
5. Publicitat dels contractes
Pel que fa a l'expedient, s'ha publicat l'anunci de licitació en el perfil de contractant i el BOIB.
Així mateix, la formalització del contracte ha estat adequadament publicada en el perfil de
contractant i en el BOIB, i s'ha comunicat al Registre de Contractes.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta el certificat de proposicions rebudes.
S'ha comprovat que l'adjudicatari presenta la documentació adequada de solvència tècnica i
financera.
En l'expedient consta la resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els
membres de la Mesa de Contractació i les actes de les sessions de la Mesa en què es valoren
la proposta tècnica i les ofertes econòmiques.
No consta en l'expedient la declaració responsable que estableix la clàusula 20.4 del PCAP, on
s'ha de manifestar que les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre de
Contractistes de la CAIB que ha presentat l'únic licitador no han experimentat variació.
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7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en el contracte
d'acord amb la normativa vigent.
En l'expedient consta tota la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
En el document contractual no es reitera la manifestació que les circumstàncies reflectides en
el certificat del Registre de Contractistes de la CAIB presentat per l'adjudicatari no han
experimentat variació (clàusula 20.4 del PCAP).
8. Execució del contracte
En l'expedient revisat figuren les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
El pagament de vuit de les dotze factures examinades no s'ha realitzat en el termini fixat en
l'article 216.4 del TRLCSP, la qual cosa pot suposar haver d'abonar interessos de demora.
Tot i que haver finalitzat l'execució del contracte, a la data en què l'SCIB revisa l'expedient, no
consta la liquidació del contracte ni la resolució que autoritza la devolució de la fiança (art. 102
del TRLCSP).

D.12 INSTITUT BALEAR DE LA DONA
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat
l'Institut Balear de la Dona (secció 73) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats per concepte,
per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENT EXAMINAT

S'ha examinat el contracte «servei d'atenció social i d'acompanyament 24 hores a les dones
que pateixen violència de gènere per als anys 2015 i 2016», per un import d'adjudicació de 256
milers d'euros. El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte, així com les
deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM.

EXERCICI

1

2015

CAIB 2015- 2016. DADES DE L'EXPEDIENT EXAMINAT. INSTITUT BALEAR DE LA DONA
(EN MILERS D'EUROS)
OBJECTE DEL
PRESSUPOST
CONTRACTE
LICITACIÓ
ADJUDICAT % BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Servei d'atenció social i
d'acompanyament 24
hores a les dones que
pateixen violència de
gènere per als anys
2015 i 2016
256
256
0,0%
Pròrroga
8

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

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte
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El resultat de la fiscalització de l'expedient de pròrroga revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases de l'expedient de
contractació, en el qual consta la resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte anterior
signat.
Es compleix la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
escaient.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En l'expedient examinat consta l'informe
justificatiu de la necessitat de la pròrroga del contracte anterior, pel període que va del 16
d'abril de 2015 al 15 d'abril de 2016.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient és una pròrroga de l'expedient de contractació inicial, prevista en els PCAP.
En l'expedient consta la resolució de la tramitació de la pròrroga, així com la conformitat del
contractista per a la seva formalització.
4. Preu dels contractes
El certificat d'existència de crèdit adequat i suficient consta en l'expedient.
5. Publicitat dels contractes
L'expedient de pròrroga s'ha tramès en termini al Registre de Contractes de la CAIB i es publica
la informació en el perfil de contractant.
6. Selecció dels contractistes
En l'expedient consta la còpia de la pròrroga del contracte.
7. Formalització del contracte
En l'expedient figura la documentació preceptiva per formalitzar la pròrroga.
8. Execució del contracte
En l'expedient revisat figuren les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
L'expedient indica que la despesa correspon a una inversió de caràcter immaterial, donat que
té el caràcter de permanència en el temps i és susceptible de produir efectes en diversos
exercicis futurs, donada l'aplicació al Programa per a la promoció i la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones, i, per tant, la partida pressupostària per imputar la despesa corresponent,
en preveu, a nivell econòmic, el reconeixement en l'article «64. Inversions de caràcter
immaterial». Això no obstant, l'objecte d'aquest contracte no compleix els requisits per ser
considerat com a tal conforme a l'article 47 del Decret 75/2004 i la Llei de pressuposts
generals, atès que es tracta d'una despesa ordinària.
Les factures examinades 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.
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En les despeses en què ha incorregut en l'exercici 2016 l'Institut Balear de la Dona amb
l'adjudicatari d'aquest contracte de pròrroga, hi ha despeses addicionals pel mateix concepte i
amb el mateix creditor per un import total de 28 milers d'euros dels quals: un import de 18
milers d'euros corresponen a un contracte menor pel mateix objecte, pel període del 16 d'abril
de 2016 (a la finalització del contracte de pròrroga) fins al 15 de maig de 2016, amb l'objectiu
de garantir la continuïtat de les mateixes prestacions, mentre finalitzava la tramitació d'un
contracte ordinari, i un import de 10 milers d'euros que segons el llibre major de despeses
també és per cobrir les mateixes prestacions encara que l'SCIB no té constància que s'hagi
tramitat cap expedient de contracte menor i que entén que cobreix les prestacions fins al 31 de
maig de 2016, moment en què segons figura a la plataforma de contractació de l'IBDONA
s'adjudica el servei a un nou adjudicatari.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat dos contractes menors, per un import conjunt de 26 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM.
1
2

CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. INSTITUT BALEAR DE LA DONA
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei d'anàlisi del tractament informatiu de la violència contra les dones
2015
als mitjans escrits de les Illes Balears
28/01/2015
Servei per al disseny de l'estratègia per a la dinamització del pacte polític,
2016
social i institucional contra la violència de gènere
08/08/2016

IMPORT
14
12

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 1, en l'informe justificatiu de la necessitat de contractar el servei, s'indica
que el valor estimat està calculat d'acord amb les regles que determina l'article 88 del TRLCSP,
això no obstant en l'expedient no hi ha cap prova de com s'ha calculat el preu de mercat i
aquesta incidència esdevé més important una volta revisat el contingut de l'informe.
En l'expedient núm. 1, la comunicació a l'adjudicatari de l'acceptació del pressupost presentat
és de dia 21 de gener de 2015, anterior a la sol·licitud d'autorització del contracte menor i de
l'informe justificatiu de la necessitat de contractar el servei, que són de 28 de gener de 2015.
En l'expedient núm. 1, s'ha incomplert el termini d'execució establert: la data prevista
d'acabament de l'estudi era el 31 de maig de 2015 i s'ha lliurat el 19 de juny de 2015.
En l'expedient núm. 2, l'import de les obligacions reconegudes i l'import pagat ha estat de 9
milers d'euros, donat que l'adjudicatari no ha realitzat la totalitat de la feina encarregada.
En els expedients núm. 1 i 2, el pagament de les factures s'ha realitzat fora del termini establert
en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.13 INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (secció 77) durant els exercicis 2015 i
2016, detallats per conceptes, per objecte i per procediment d'adjudicació.
b. EXPEDIENTS EXAMINATS
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S'han examinat tres expedients de contractació, per un import adjudicat conjunt de 115 milers
d'euros, i a tots els és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i
procediment d'adjudicació dels contractes, així com eles deficiències detectades, es reflecteix
en el quadre següent:
CAIB 2015- 2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS. INSTITUT D'ESTADISTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT)
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.

EXERCICI

1

2016

2

2015

3

2015

OBJECTE DEL CONTRACTE
Serveis d'ampliació de la mostra
FRONTUR-EGATUR juliol a
desembre de 2016
Programació de continguts de la
pàgina web i les aplicacions a
mida de l'IBESTAT
Manteniment base de dades de
l'IBESTAT i altres serveis anàlegs

PRESSUPOST
LICITACIÓ
ADJUDICAT

% BAIXA

TRAMITACIÓ PROCEDIMENT

DEFICIÈNCIES

54

54

0,7%

Ordinària

Negociat sense
publicitat

3, 4 i 8

33

33

0,0%

Ordinària

Negociat sense
publicitat

1, 2, 3, 4, 6 i
8

28

28

0,0%

Ordinària

Negociat sense
publicitat

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

Els codis de les incidències assenyalades són les següents:

CODI
1
2
3
4

CAIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels expedients revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent aprova cadascuna de les fases dels expedients de contractació, que aprova
i adjudica el director de l'IBESTAT.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, es produeix un incompliment greu arran de la tramitació errònia dels expedients núm.
2 i 3 com a contractes quan els seus objectes, definits com a «serveis de programació de
continguts de la pàgina web i les aplicacions a mida de l'IBESTAT» i «servei de manteniment
de la base de dades de l'IBESTAT i altres serveis anàlegs» són, en realitat, una forma de
provisió de personal a l'IBESTAT, tal com s'ha pogut comprovar en la fase d'execució del
contracte pels informes que el director de l'IBESTAT ha emès a la Tresoreria General de la
CAIB, on s'especificava que els serveis prestats havien de tenir la consideració de nòmina i les
factures mensuals s'havien d'incloure en el pagament de la nòmina mensual. Utilitzant la
normativa de contractació per realitzar la provisió de llocs de treball s'ha contravingut la
normativa laboral, de la funció pública, de la Seguretat Social i de l'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), per les retencions per practicar.
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, justificada.
L'objecte de l'expedient núm. 1 és l'ampliació de les mostres de dos estudis estadístics sobre
turisme (EGATUR i FRONTUR), que gestiona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les dues
96

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

operacions estadístiques estatals, l'«Encuesta del Gasto Turístico (EGATUR)» i l'«Encuesta de
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)», estan definides dins el Plan Estadístico
Nacional 2013-2016, aprovat pel RD 1658/2012, de 7 de desembre. L'ampliació de les mostres
permeten poder donar una informació desagregada a nivell insular i també possibilita obtenir
dades dels turistes espanyols que visiten les Illes Balears (variable que no inclouen les
estadístiques estatals). L'IBESTAT assumeix l'execució de les operacions estadístiques «77
208 002 Flux de turistes en les Illes Balears» i «77 208 004 Estudi de la despesa turística a les
Illes Balears», d'acord amb el Decret 18/2014, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Pla
d'estadística de les Illes Balears 2014-2017. La realització d'aquestes operacions estadístiques
es fonamenta en l'explotació de les microdades que són fruit de l'ampliació de les mostres
realitzades per l'INE, de forma que la mostra total a l'àmbit de les Illes Balears queda
constituïda per la mostra dissenyada i contractada per l'INE, per complir els objectius generals
que té fixats (mostra general), i una mostra complementària (la mostra ampliada que ha
contractat la CAIB).
En els expedients núm. 2 i 3, no es justifica per quins motius no s’ha modificat la RLT de
l’IBESTAT i així poder contractar personal propi de l’IBESTAT per realitzar aquestes tasques. 39
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Els tres expedients analitzats són objecte de tramitació ordinària i el procediment d'adjudicació
ha estat el negociat sense publicitat. Els aspectes fixats per negociar en els tres contractes han
estat el preu, llevat de l'expedient núm. 1, en el Plec de clàusules administratives particulars
del qual no s'ha inclòs el preu del contracte com element de negociació (clàusula K del PCAP).
En aquest expedient, tan sols són negociables aspectes tècnics, com l'ampliació de les
mostres, la qual cosa entra en contradicció amb la clàusula J del PCAP, que indica que no
s'admeten ni variants ni millores.
En l'expedient núm. 1 s'ha justificat l'aplicació d'un procediment negociat sense publicitat
perquè es considera que es donen els supòsits inclosos en l'article 170.d del TRLCSP, atès
que, per motius tècnics i metodològics, es creu necessari que sigui la mateixa empresa o entitat
que du a terme aquests treballs en les enquestes estatals qui assumeixi els treballs de camp
d'ampliació de la mostra. El conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'IBESTAT estableix
que, només en el cas que qui realitzi l'ampliació de la mostra sigui la mateixa empresa que fa la
mostra general, les microdades generades seran incorporades per l'INE i es generarà un fitxer
únic.
En els expedients núm. 2 i 3, s'ha incorporat personal a l'IBESTAT mitjançant un procediment
de contractació negociat sense publicitat, transgredint els principis informadors de l'article 44 de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que estableixen que el personal al servei de la CAIB se selecciona amb «criteris
d'objectivitat, mitjançant convocatòria pública, de conformitat als principis constitucionals de
igualtat, mèrit i capacitat». D'altra banda, l'article 45 estableix que els sistemes de selecció de
personal són l'oposició, el concurs-oposició o el concurs.
En els expedients núm. 2 i 3, també s'han identificat expedients de contractació menors amb el
mateix objecte i creditor, que han entrat en la mostra i són fiscalitzats en l'apartat següent de
contractes menors.

39

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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4. Preu dels contractes
En els tres expedients fiscalitzats consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient i
l'informe justificatiu que el preu del contracte és adequat al de mercat.
En l'expedient núm. 1 es justifica el preu del contracte sobre la base dels contractes anteriors
que s'han signat per fer les mateixes operacions d'ampliació de les mostres estadístiques
estatals des de l'any 2014, i que aquest és proporcional al preu del contracte nacional signat
amb l'INE, però en cap moment es compara el preu del contracte amb preus de mercat, ni es
mostren els càlculs efectuats per establir la proporcionalitat del preu del contracte.
En els expedients núm. 2 i 3 els informes tècnics d'adequació del preu al mercat indiquen que
s'ha valorat el cost que per a la CAIB suposa un funcionari del nivell requerit, així com els
imports de contractes anteriors formalitzats per a aquests mateixos serveis o funcions
anàlogues i s'ha realitzat una ponderació d'aquestes quantitats, però enlloc es mostren els
càlculs efectuats, ni quines xifres s'han manejat.
5. Publicitat dels contractes
No hi ha hagut publicitat de cap dels contractes, atès que el procediment d'adjudicació en els
tres expedients ha estat un negociat sense publicitat.
En la publicació de l'expedient núm. 3, en la plataforma de contractació de la CAIB s'ha produït
un error, atès que s'indica un pressupost de licitació amb l'IVA exclòs de 2.326 milers d'euros,
quan ha de ser de 23 milers d'euros.
6. Selecció dels contractistes
En els expedients núm. 2 i 3 no s'indica quin són els criteris que s'han seguit per seleccionar
els tres participants que s'han convidat al procediment negociat sense publicitat.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat, en l'expedient
núm. 1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. El expedients núm. 2 i 3 estan
dispensats de l'exigència de fiança, segons certificació del cap d'Assistència Tècnica i
Computacional de l'IBESTAT, atès que el seu objecte permet comprovar immediatament
l'execució correcta de cada una de les tasques encomanades.
8. Execució del contracte
En els tres expedients núm. 1, 2 i 3, la partida pressupostària prevista per imputar la despesa
corresponent i aquella a la qual finalment ha estat imputada en possibiliten, a nivell econòmic,
el reconeixement en l'article «64. Inversions de caràcter immaterial»; això no obstant, els
objectes d'aquest contractes no compleixen el requisits per ser considerats com a tals
establerts en l'article 47.3 del Decret 75/2004 i de les lleis generals de pressuposts de la CAIB,
atès que en els tres casos es tracta de despeses ordinàries i habituals de l'IBESTAT.
En els expedients núm. 2 i 3, en les factures mensuals emeses per la prestació dels serveis les
dates de la factura i del certificat del director de l'IBESTAT de conformitat amb els treballs
realitzats són anteriors a la data de finalització del termini facturat (final de mes).
En l'expedient núm. 1, el pagament de la factura dels serveis prestats s'ha efectuat en un
termini de 57 dies des de la data de l'informe de conformitat amb la realització del treballs,
superior als 30 dies fixats en l'article 216.4 del TRLCSP.
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En els expedients núm. 2 i 3, un cop acabat el termini del contracte (un any), aquests han estat
prorrogats per un termini d'un any addicional, tal com estava previst en els plecs, sense
increment del preu del contracte. Això no obstant, l'expedient núm. 2 ha estat resolt d'acord
mutu, a petició de l'adjudicatari, durant el mes de desembre de 2016. Segons l'aprovació de la
resolució, l'IBESTAT ha decidit realitzar amb mitjans propis les activitats que eren objecte del
contracte. La pròrroga de l'expedient núm. 3 s'ha executat fins a l'acabament del termini de
vigència.
En l'expedient núm. 2, l'informe de fiscalització prèvia de conformitat de la pròrroga del
contracte de 21 de juliol de 2016 que hi consta no figura signat per la Intervenció.
c. CONTRACTES MENORS

S'han examinat tres contractes, per un import de 53 milers d'euros, les dades dels quals es
presenten a continuació:

NÚM.
1
2
3

CAIB 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei d'un analista programador per dur a terme la programació de
2015
continguts de la pàgina web i les aplicacions a mida de l'IBESTAT
03/02/2015
19
Servei d'un operador informàtic per dur a terme el manteniment de la base
de dades, així com el de la xarxa d'equips informàtics i els programaris de
2015
base de servidors de l'IBESTAT
03/02/2015
16
Modernització 2015 productes SAS 9.4 SAS Office Analytics, SAS/Acces
2015
Interface to Oracle i SAS/IML
27/01/2015
18

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, les despeses s'han imputat al subconcepte «64000 Despeses en
inversions de caràcter immaterial», quan es tracta de despeses corrents per manteniment, que
s'haurien d'haver imputat pressupostàriament al capítol 2.
En tots els expedients manca la comunicació al Registre Públic de Contractes.
En els expedients núm. 1 i 2, les prestacions objecte dels contractes són de caràcter recurrent.
S'han identificat expedients de contractació ordinaris amb el mateix objecte i creditor. Es
considera que el procediment de contractació emprat per adquirir aquest tipus de servies no és
el més adequat i conforme a la normativa en matèria de contractació.
En tots els expedients consten algunes factures el pagament de les quals s'ha realitzat fora del
termini establert en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.14 ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
a. CONTRACTACIÓ

En l'apartat III.1.A d'aquest Informe es mostra un detall dels contractes que ha formalitzat
l'EBAP (secció 78) durant els exercicis 2015 i 2016, detallats per concepte, per objecte i per
procediment d'adjudicació.
D'aquesta secció només han entrat en la mostra contractes menors.
b. CONTRACTE MENOR
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S'ha examinat un contracte menor, per un import de 9 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.
1

CAIB 2015-2016. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. ESCOLA BALEAR DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Estudi-informe tècnic sobre el model de carrera professional a l'àmbit dels
serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
2016
Balears
05/04/2016

IMPORT
9

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
No queda constància en l'expedient del termini d'execució.
En l'expedient consta un document d'autorització i disposició de la despesa per un import de 9
milers d'euros, que és distint al registrat en el llibre major de despesa per un import de 5 milers
d'euros; no consta en l'expedient el document corresponent de revisió de l'import pagat.
No queda constància en l'expedient de les raons per les quals s'ha presentat una factura per
import inferior al pressupost inicial aprovat. 40
El pagament de la factura s'ha realitzat fora del termini establert en l'article 216.4 del TRLCSP.

E.

RECOMANACIONS

Millorar l'elaboració dels projectes d'obres per tenir en compte tots els factors que
puguin afectar l'actuació a curt i a mitjà termini, amb l'objectiu de reduir el nombre
d'expedients de modificació posterior, de manera que siguin una excepció.
Detallar adequadament en els PCAP els criteris no avaluables mitjançant fórmula, a fi
que no sigui necessari recórrer a criteris més detallats en el moment de l'avaluació i
incloure en els expedients de forma clara la justificació dels criteris que s'han de tenir en
consideració per adjudicar els contractes.
Adjuntar a l'expedient els càlculs realitzats o, si escau, les constatacions del preu de les
diverses empreses del sector utilitzades per determinar el preu de licitació, i justificar i
raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Restringir l'ús del procediment negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica als
expedients en què objectivament no sigui possible promoure la concurrència.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l'objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d'aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l'objecte del contracte.

40
En la fase d’al·legacions, l’EBAP ha aportat un certificat de la cap del Departament de Formació i Selecció a on s’informa que s’ha executat
un 80% del contracte per la qual cosa es proposa un màxim d’aquest percentatge en l’abonament.
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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.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
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2. CONTRACTES DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES
BALEARS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Pel que fa als exercicis 2015 i 2016 objecte d'aquest informe, el Servei de Salut de les Illes
Balears va informar inicialment de l'adjudicació de 1.007 contractes al 2015 (per un import de
58.877 milers d'euros) i de 1.176 contractes al 2016 (93.523 milers d'euros).
Això no obstant, en aquestes relacions no figura una gran part dels expedients de despesa que
superen els 500 milers d'euros i que, per tant, han estat objecte de fiscalització prèvia limitada
per la IGCAIB, segons s'indica en la limitació de l'abast número 1 de l'apartat següent.
Atès l'anterior, aquesta Sindicatura no ha classificat l'activitat contractual del Servei de Salut de
les Illes Balears dels exercicis 2015 i 2016, per concepte, per objecte i procediment, ja que la
informació facilitada no és completa ni homogènia.

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
Servei de Salut de les Illes Balears, que comprèn 14 contractes no menors o ordinaris i 30
contractes menors.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-7 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. Les relacions de contractes corresponents als exercicis 2015 i 2016 que ha tramès el Servei
de Salut de les Illes Balears i han detallat els centres gestors són incompletes, atès que no hi
figura una gran part dels expedients de despesa que superen els 500 milers d'euros i, per tant,
han estat objecte de fiscalització prèvia limitada, d'acord amb l'aprovació de l'Acord del Consell
de Govern, de 14 de juny de 2013, de mesures relatives al control intern de la gestió
econòmica financera en l'àmbit del Servei de Salut. Es va informar l'SCIB d'aquests contractes
com a documentació complementària durant el procés de fiscalització dels informes
corresponents al Compte general de la CAIB dels exercicis 2015 i 2016, per uns imports totals
de 322.017 milers d'euros i de 234.391 milers d'euros, respectivament.
2. En les relacions de contractes trameses, la informació que hi figura no és homogènia, no tots
els centres informen dels mateixos aspectes, la qual cosa dificulta la feina de confecció dels
quadres informatius i suposa una manca d'informació per a la fiscalització posterior.
3. Les relacions de contractes que ha aportat el Servei de Salut de les Illes Balears inclouen
expedients duplicats, per almenys, un import total de 1.825 milers d'euros a l'exercici 2015 i 244
milers d'euros a l'exercici 2016. Així mateix, de la documentació analitzada l'SCIB ha verificat
que hi ha diferències entre els imports dels quals ha informat el Servei de Salut i els imports
que s'han fet efectius, la qual cosa evidencia una mancança de control en els fitxers
d'informació que ha tramès el Servei de Salut de les Illes Balears.
4. En les relacions de contractes trameses dels exercicis 2015 i 2016 figura un total de 418
contractes amb un import total d'adjudicació de 59.489 milers d'euros (a l'exercici 2015 hi ha 87
expedients, amb un import d'adjudicació, IVA inclòs, de 4.178 milers d'euros i a l'exercici 2016
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figuren 331 expedients, amb un import d'adjudicació de 55.311 milers d'euros), sobre els quals
no s'informa del procediment d'adjudicació, si bé aquesta informació en alguns casos sí es pot
obtenir a partir del nom o codi dels expedients, però no s'indica el tipus de procediment
d'adjudicació.
Pel que fa a la informació que ha tramès l'Hospital d'Inca, aquesta limitació suposa per a
l'exercici 2015 79 contractes i un import d'adjudicació de 4.057 milers d'euros i per a l'exercici
2016, 89 contractes i un import d'adjudicació de 4.527 milers d'euros. El fet que no s'hagi
indicat el procediment d'adjudicació ha suposat que l'SCIB no pugui diferenciar els contractes
ordinaris dels menors, i també que a la mostra de menors no es va seleccionar cap menor.
5. Pel que fa a la denominació dels procediments d'adjudicació de les relacions de contractes
trameses, estan barrejades amb conceptes que res tenen a veure en relació amb el
procediment en si d'acord amb la nomenclatura utilitzada en la normativa contractual.
6. Les dades trameses en la relació de contractes del Servei de Salut de les Illes Balears
difereixen significativament dels resultats dels informes sobre «Dades relatives a l'activitat
contractual de 2015 i 2016 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
d'altres institucions» publicats pel Govern de les Illes Balears en compliment de l'art. 8.1.a de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, que
indica que s'han de publicar dades estadístiques sobre contractes adjudicats mitjançant
cadascun dels procediments que disposa la legislació de contractes del sector públic.
Les dades que figuren en els esmentats informes i que l'SCIB no ha fiscalitzat indiquen: pel que
fa a 2015, 1.112 contractes adjudicats i un import total d'adjudicació, amb l'IVA inclòs, de
40.268 milers d'euros, i, respecte de 2016, 1.360 contractes i un import total d'adjudicació de
104.901 milers d'euros.
Cal esmentar que quant a 2016 i d'acord amb el que s'especifica en la part introductòria de
l'informe no s'han inclòs les pròrrogues ni les modificacions de contractes. Pel que fa a l'informe
de l'exercici 2015, no fa cap menció al respecte.
Per tant, les diferències entre la relació de contractes que ha facilitat el Servei de Salut a l'SCIB
i la informació que figura en aquests dos informes són significatives. Pel que fa a 2015, la
diferència en nombre de contractes és de 105 i en import, de menys de 18.609 milers d'euros, i
quant a 2016 la diferència en nombre de contractes és de 211 i en import, de més de 13.797
milers d'euros.
7. El Servei de Salut de les Illes Balears no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb el detall que figura en els apartats següents.
Totes aquestes limitacions suposen una limitació de l'abast de la fiscalització d'aquest apartat
de l'Informe i, per això, no es pot afirmar que la informació que hi consta comprengui la totalitat
de l'activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la integritat i l'exactitud de la relació de nombre
de contractes i dels seus imports que ha facilitat el Servei de Salut de les Illes Balears durant
els exercicis fiscalitzats 2015 i 2016.
Incidències més significatives
A. Dels contractes ordinaris
8. En els expedients núm. 7, 8, 9 i 13 no es justifica l'aplicació de criteris varis i l'elecció dels
criteris que s'han de tenir en compte per adjudicar el contracte (art.109.4 TRLCSP).
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9. En els expedients núm. 2, 3, 7 i 13 els informes indiquen que els preus s'adeqüen als de
mercat, si bé no es detallen les dades que permeten justificar els preus d'aquests serveis ni la
documentació que fonamenti els càlculs per determinar el valor estimat d'aquests contractes
(art. 87 i 88 del TRLCSP).
10. En l'expedient núm. 9, l'SCIB ha constatat que, pel que fa al període de 21 mesos iniciat l'1
de juliol de 2015 (el 30 de juny de 2015 finalitzava la vigència del contracte anterior i les seves
pròrrogues) i finalitzat el 31 de març de 2017, la despesa del servei del transport sanitari
terrestre no urgent de les Illes Balears no complia la normativa de contractació, donat que la
prestació del servei es va realitzar sense la cobertura contractual corresponent. La despesa
màxima per any d'acord amb el nou contracte adjudicat és de 10.925 milers d'euros.
11. En els expedients núm. 4, 5, 6, 13 i 14, pel que fa al pagament de part de les factures no
es compleix el termini màxim fixat en l'article 216.4 del TRLCSP i no consta que s'hagin abonat
interessos de demora.
B. Dels contractes menors
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (SSCC)
12. En cap dels expedients no consta una memòria justificativa de la unitat administrativa que
proposa el contracte que defineixi prèviament les necessitats que s'han de satisfer (art. 22 del
TRLCSP i Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) i la valoració de l'oportunitat de
subscriure el contracte (Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut
de les Illes Balears).
13. En l'expedient núm. 1 s'han detectat altres serveis durant l'any 2016 amb el mateix objecte i
amb el mateix creditor, i s'hi aprecien indicis de fraccionament.
Gerència de l'Hospital Universitari de Son Espases (HUSE)
14. En els expedients núm. 7 i 8 no consta que s'hagi realitzat cap oferta pública per ocupar els
llocs de feina. Amb la tramitació d'aquests expedients com a contractes menors no s'ha garantit
l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat establerts per contractar empleats
públics i, a més, s’ha eludit el compliment de la normativa existent sobre la matèria que suposa
limitacions retributives, restriccions pressupostàries, autoritzacions del Servei de Salut, entre
d'altres.
15. La prestació objecte del contracte de l'expedient núm. 4 és de caràcter recurrent, d'any en
any, i en els expedients núm. 3, 5, 6, 8, 10, 12 i 16 s'han detectat serveis amb el mateix objecte
i el mateix adjudicatari (i, en el cas de l'expedient núm. 6, també amb distints adjudicataris). Per
tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament.
16. En els expedients núm. 2, 5, 9, 12 i 14 no consta l'aprovació de la despesa.
Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF)
17. En els expedients núm. 3 i 4 la prestació objecte dels contractes és de caràcter recurrent i,
a més, s'hi han detectat altres contractes consecutius amb els mateixos objectes i amb els
mateixos adjudicataris. S'hi aprecien, per tant, indicis de fraccionament.
Gerència de l'Hospital de Manacor (HMAN)
18. En l'expedient núm. 1 s'han detectat serveis amb el mateix objecte i amb el mateix creditor.
Per tant, s'hi aprecien indicis de fraccionament.
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Gerència 061 (061)
19. En l'expedient no consta una memòria justificativa de la unitat administrativa que proposa el
contracte que defineixi prèviament les necessitats que s'han de satisfer (art. 22 del TRLCSP i
Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) i la valoració de l'oportunitat del contracte
establerta en la Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears.
20. La prestació objecte del contracte de l'expedient núm. 1 és de caràcter recurrent, any rere
any. S'hi aprecien, per tant, indicis de fraccionament.
Gerència de l'Àrea de Menorca (ASM)
21. En l'expedient núm. 2 no consta que s'hagi realitzat cap oferta pública per ocupar el lloc de
feina del servei d'urologia. Amb la tramitació d'aquest expedient com a contracte menor no s'ha
garantit l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat establerts per contractar
empleats públics i a més s’ha eludit el compliment de la normativa existent sobre la matèria que
suposa limitacions retributives, restriccions pressupostàries, autoritzacions del Servei de Salut,
entre d'altres.
22. En els expedients núm. 1, 2 i 4, s'han detectat serveis amb el mateix objecte i amb el
mateix creditor. S'hi aprecien, per tant, indicis de fraccionament.

C.

CONCLUSIÓ

Les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-7 suposen una greu restricció a la
fiscalització d'aquest apartat de l'Informe. No es pot afirmar que la informació que consta en
aquest Informe comprengui la totalitat de l'activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la
integritat i l'exactitud de la relació del nombre contractes i dels seus imports del Servei de Salut
de les Illes Balears durant els exercicis fiscalitzats 2015 i 2016. Aquesta limitació té un efecte
important en el grau de representativitat de la mostra de contractes escollida per fiscalitzar.
Tot i això, donat que és una fiscalització amb seguretat limitada, excepte per les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 8-22 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Servei de Salut de les Illes Balears que ha revisat la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
l'abast abans assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat
amb la normativa legal aplicable.
Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de cadascun dels expedients
seleccionats a la mostra, amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de
cadascun.
Es distingeix entre contractes ordinaris i contractes menors que ha formalitzat el Servei de
Salut de les Illes Balears.

D.1

CONTRACTES ORDINARIS

S'han examinat 14 expedients de contractació, per un import adjudicat de 99.204 milers
d'euros.
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El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2015-2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS
(EN MILERS D'EUROS)
OBJECTE DEL
CENTRE PRESSUP.
%
NÚM. EXERCICI
CONTRACTE
GESTOR LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Servei de neteja de l'Hospital
de Manacor i dels centres de
salut i unitats bàsiques
607 Hosp.
dependents del Sector
1
2015
Sanitari de Llevant
Manacor
3.500
3.223 7,9%
Ordinària
Obert
5 i 8 41
Servei integral d'esterilització 608 Hosp.
per a l'Hospital Comarcal
Comarcal
2
2015
d'Inca
d'Inca
1.161
1.080 6,9%
Ordinària
Obert
3, 4 i 5
600 Ger.
SSCC, 601
Ger.
HUSE, 602
Ger. ASM,
603 Ger.
ASEF, 606
HSLL, 607
Servei de telefonia fixa i
HMAN, 608
telecomunicacions mòbils per
HINCA,
al Servei de Salut de les Illes
609 Ger.
3
2015
Balears
061
3.303
3.303 0,0%
Ordinària
Obert
3, 4 i 5
1ª pròrroga del Servei de
600 Ger.
transport sanitari terrestre
Serveis
4
2015
urgent per a l'illa de Mallorca
Centrals
4.050 (1)
4.050 (1) 0,0%
Ordinària
Pròrroga
3, 5 i 8
2ª pròrroga del Servei de
600 Ger.
transport sanitari terrestre
Serveis
5
2015
urgent per a l'illa de Mallorca
Centrals
11.379 (1)
11.379 (1) 0,0%
Ordinària
Pròrroga
3i8
Servei de vigilància i
seguretat de l'Hospital de
607 Hosp.
Contracte basat
Manacor i dels centres
de
en un Acord
dependents del Sector
6
2015
Sanitari de Llevant
Manacor
787
787 0,0%
Ordinària
Marc
5i8
Servei actuacions preventives
i correctores sobre la
600 Ger.
Negociat sense
vegetació en el recinte de
Serveis
7
2015
l'Hospital Son Dureta
Centrals
25
25 0,0%
Ordinària
publicitat
3, 4 i 5
Servei d'hemodiàlisi en centre
de diàlisi extrahospitalari per
600 Ger.
a usuaris derivats pel Servei
Serveis
8
2016
de Salut
Centrals
20.720 (1)
20.720 (1) 0,0%
Ordinària
Obert
3i5
Servei de transport sanitari
600 Ger.
terrestre no urgent a les Illes
Serveis
Obert amb
9
2016
Balears
Centrals
46.000 (1)
43.700 (1) 5,0%
Urgent
diversos criteris
1, 3, 5 i 8
Servei de vigilància i
seguretat dels centres
Contracte basat
dependents de l'Hospital
601 Ger.
en un Acord
Universitari Son Espases
10
2016
(Sector Sanitari Ponent)
HUSE
549
549 0,0%
Ordinària
Marc
8
Servei de neteja de l'Hospital 606 Hosp.
11
2016
Son Llàtzer
Son Llàtzer
5.318
5.315 0,1%
Ordinària
Obert
5i8
Servei de neteja de l'Hospital
General, Hospital Psiquiàtric,
601 Ger.
dispositius comunitaris de
12
2016
l'Àrea de Salut Mental,
HUSE
3.618
3.557 1,7%
Ordinària
Obert
3, 5 i 8
41

Modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2015-2016. RELACIÓ D'EXPEDIENTS EXAMINATS
(EN MILERS D'EUROS)
OBJECTE DEL
CENTRE PRESSUP.
%
NÚM. EXERCICI
CONTRACTE
GESTOR LICITACIÓ ADJUDICAT BAIXA TRAMITACIÓ PROCEDIMENT DEFICIÈNCIES
Pavelló Verge de la Salut i
centres d'atenció primària del
Sector Ponent
Servei de neteja, desinfecció,
603 Ger.
desratització i desinsectació
de l'Àrea
de l'Hospital de Formentera i
de Salut
dels centres de salut de Sant
d'Eivissa i
Antoni, Santa Eulàlia, Vila, es Formentera
Viver i Sant Jordi de l'Àrea de i Hosp. de
13
2016
Salut d'Eivissa i Formentera
Formentera
1.522
1.407 7,6%
Ordinària
Obert
3, 4, 5 i 8
Servei de manteniment de
600 Ger.
llicències de virtualització de
Serveis
14
2016
sistemes corporatius
Centrals
123
108 12,2%
Ordinària
Obert
5i8
(1) Import exclòs d'IVA perquè l'activitat se'n troba exempta.

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

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2015- 2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització dels contractes revisats mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan competent ha tramitat de forma correcta cadascuna de les fases dels expedients de
contractació, els quals aprova i adjudica el director general del Servei de Salut de les Illes
Balears.
L'expedient núm. 9 es va iniciar per Resolució del director general del Servei de Salut de 12 de
març de 2015 amb tramitació ordinària i l'objecte del qual era el servei de transport sanitari
terrestre no urgent a les Illes Balears. La licitació es va publicar en el BOIB núm. 82, de 2 de
juny de 2015. El contracte en vigor finalitzava el 30 de juny de 2015, un cop esgotat el termini
inicial i les pròrrogues possibles.
S'interposen recursos especials en matèria de contractació contra el contingut dels PCAP i dels
PPT, que resol el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals amb l'estimació
parcial d'aquests recursos, la qual cosa dona lloc al seu compliment mitjançant la Resolució del
director general del Servei de Salut de 9 de setembre de 2015, de retroacció de les actuacions
al moment anterior a la incorporació a l'expedient dels PCAP i PPT amb motiu de les
resolucions dels recursos.
Amb data 30 de novembre de 2015, el director general del Servei de Salut resol declarar la
tramitació urgent de l'expedient, justificada per la necessitat de cobrir contractualment el servei
de transport sanitari terrestre no urgent a les Illes Balears i cessar en la situació de contractació
irregular que suposava que l'adjudicatari del contracte anterior continuàs la prestació del servei,
que havia finalitzat el 30 de juny de 2015.
Tot i que la tramitació és urgent, l'anunci de licitació publicada al BOIB núm. 2, de 5 de gener
de 2016, pel que fa a la presentació de les ofertes manté el termini de 22 dies comptadors des
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de l'endemà de la publicació en el BOIB en contra del que disposa l'art.112.2.b del TRLCSP
que estableix la reducció a la meitat dels terminis prevists per la licitació en el cas que sigui
urgent.
Contra la resolució d'adjudicació s'interposa un recurs especial en matèria de contractació el 26
d'agost de 2016, per la qual cosa novament es manté suspesa la licitació. El Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals desestima el recurs i el contracte es formalitza
finalment el 2 de novembre de 2016.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte dels contractes ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients fiscalitzats consta
l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes i la finalitat pública per satisfer, i
també la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient núm. 2 s'han tramitat com a expedients de despesa pluriennal, amb la previsió
d'inici en el mateix exercici de tramitació. Donat que en ambdós casos l'adjudicació es produeix
en dates molt properes al tancament de l'exercici, no és possible que des del punt de vista
pressupostari s'iniciïn els expedients sobre la base de l'exigibilitat de la despesa i, per tant,
s'haurien d'haver tramitat com a expedients de despesa anticipada. 42
En l'expedient núm. 3, el contracte es configura inicialment per desplegar efectes al llarg del
període 2014-2016. No obstant això, s'adjudica el 15 de gener de 2015. La licitació es publica
el 29 de setembre de 2014 amb un termini de 41 dies per presentar proposicions i, per tant,
l'expedient s'hauria d'haver tramitat com a anticipat de despesa pluriennal, donat que el seu
inici no era possible en l'exercici de tramitació.
En els expedients núm. 2, 3 i 12, l'adjudicació es formalitza en dates que superen el termini
màxim de dos mesos establert en l'art. 161 del TRLCSP entre l'obertura de les ofertes i
l'adjudicació.
En l'expedient núm. 4, no consta la resolució de pròrroga del contracte.
En l'expedient núm. 5, la resolució d'aprovació de la pròrroga no fa cap referència al contingut
del contracte primitiu, els termes en què estan vigents els plecs i totes les condicions que s'hi
estipulen, ni estableix, en general, els detalls del contracte.
En l'expedient núm. 7, el PCAP inclou dos aspectes tècnics objecte de negociació que no
consten com a criteris d'adjudicació del contracte ni són objecte de valoració.
En l'expedient núm. 8, manca l'Acord del Consell de Govern que exceptuï l'aplicació del límit
del nombre d'anualitats de la imputació de la despesa a exercicis posteriors.
En els expedients núm. 7, 8, 9 i 13, no es justifica l'aplicació de criteris varis i l'elecció dels
criteris que s'han de tenir en compte per adjudicar el contracte (art. 109.4 del TRLCSP).
L'expedient núm. 12 conté un informe justificatiu, d'11 de maig de 2016, sobre la no-divisió en
lots del contracte corresponent, l'objecte del qual consisteix en la prestació de serveis de neteja
en diferents unitats d'atenció sanitària (hospitals, centres d'atenció primària i altres). Tenint en
compte la naturalesa del servei contractat i la independència funcional de determinats centres
42
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de treball, la no-divisió en lots (principalment basada en el fet que mai s'havien creat lots per a
aquest tipus de contracte) no queda suficientment justificada en l'expedient.
4. Preu dels contractes
En tots els expedients consten els informes justificatius que els preus dels contractes són
adequats als de mercat.
En els expedients núm. 2, 3, 7 i 13, no s'hi detallen les dades que permeten justificar els preus
d'aquests serveis ni la documentació que fonamenti els càlculs per determinar el valor estimat
d'aquests contractes o la documentació és insuficient (art. 87 i 88 del TRLCSP).
5. Publicitat dels contractes
En tots els expedients amb procediment obert núm. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13 i 14 els anuncis de
licitació i la formalització dels contractes s'han publicat en el BOIB i en el perfil de contractant,
tot i que la publicitat que consta en el perfil de contractant no conté totes les especificacions
exigides en l'article 19.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon
govern de les Illes Balears.
En l'expedient núm. 14 no consta la publicació de la composició de la Mesa de Contractació en
el perfil de contractant de l'òrgan de contractació (art. 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de
maig). 43
En l'expedient núm. 9, tot i que la tramitació és urgent, l'anunci de licitació manté el termini de
22 dies des de la publicació en contra del que disposa l'art.112.2.b del TRLCSP, que estableix
la reducció a la meitat dels terminis prevists per a la licitació.
La publicació de la licitació que consta en els expedients núm. 2 i 3 no menciona la data
d'enviament al DOUE, tal com exigeix l'art. 142.3 del TRLCSP.
En l'expedient núm. 9, la publicació de la formalització del contracte en el BOIB i en el perfil de
contractant s'ha efectuat fora de termini (art. 154 del TRLCSP).
En els expedients núm. 8 i 14, la comunicació de l'adjudicació al Registre de Contractes s'ha
efectuat fora de termini, mentre que en els expedients núm. 4, 6, 7 i 9 no consta la
documentació justificativa d'aquesta comunicació.
6. Selecció dels contractistes
De tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat dels licitadors i s'ha verificat
que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
En els expedients tramitats per procediment obert, consten les actes preceptives de la Mesa de
Contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per ser
admesos i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de Contractació
fa les propostes d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
7. Formalització del contracte
En tots els expedients consta la constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP,
d'acord amb el que estableix la normativa vigent, així com la documentació preceptiva per
formalitzar el contracte.

43
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8. Execució del contracte
En l'expedient núm. 9, l'SCIB ha constatat que, pel que fa al període de 21 mesos iniciat l'1 de
juliol de 2015 (el 30 de juny de 2015 finalitzava la vigència del contracte anterior i les seves
pròrrogues) i finalitzat el 31 de març de 2017, la despesa del servei del transport sanitari
terrestre no urgent de les Illes Balears no compleix la normativa de contractació, donat que la
prestació del servei es va realitzar sense la cobertura contractual corresponent. La despesa
màxima per any d'acord amb el nou contracte adjudicat és de 10.925 milers d'euros.
En els expedients núm. 1 44, 10, 11 45, 12 no consta la documentació de l'execució del contracte
i còpia dels pagaments corresponents de les factures. 46
En els expedients núm. 4, 5, 6, 13 i 14, pel que fa al pagament de part de les factures, no es
compleix el termini màxim fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.2

CONTRACTES MENORS

D.2.1 SERVEIS CENTRALS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
(SSCC)
S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 36 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:

NÚM.
1 SSCC
2 SSCC
3 SSCC

SERVEI DE SALUT 2015- 2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. SERVEIS CENTRALS
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
2016
Servei de manteniment i suport per a sistema d'informació de prestació farmacèutica
26/01/2016
Subministrament d'etiquetes tèrmiques i cintes per a la impressora etiquetadora de
2015
Son Espases
27/02/2015
2015
Subministrament del mobiliari clínic per al Centre de Salut des Trencadors
30/03/2015

IMPORT
22
6
8

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En cap dels expedients no consta una memòria justificativa de la unitat administrativa que
proposa el contracte que defineixi prèviament les necessitats que s'han de satisfer (art. 22 del
TRLCSP i Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) i la valoració de l'oportunitat de
subscriure el contracte (Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut
de les Illes Balears). 47
En cap dels expedients no consta la justificació de l'adjudicació directa del contracte, en funció
del seu valor estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del TRLCSP, i segons els
límits establerts en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la
CAIB). 48

44

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, per la qual cosa l'SCIB no l'ha revisada.

45

Documentació aportada en la fase d'al·legacions, per la qual cosa l'SCIB no l' ha verificada.

46

En la fase d'al·legacions el Servei de Salut ens ha tramès còpia de la documentació de l'execució i dels pagaments corresponents de les
factures dels contractes núm. 10 i 12, per la qual cosa l'SCIB no l'ha verificada.
47

Documentació aportada en la fase d'al·legacions pel que fa als expedients núm. 1 i 3.

48

Documentació aportada en la fase d'al·legacions pel que fa a l'expedient núm.1.
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En l'expedient núm. 1 s'han detectat altres serveis reconeguts durant l'any 2016 amb el mateix
objecte i amb el mateix creditor, que juntament amb el contracte analitzat suposen una despesa
conjunta de 65 milers d'euros. S'hi aprecien, per tant, indicis de fraccionament, atès que hi
concorren simultàniament les circumstàncies següents: contractació independent de diversos
elements d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre
els contractes i ultrapassant l'import previst en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de
l'interventor general de la CAIB). En conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els
expedients esmentats no ha estat el correcte i no es justifica l'adjudicació directa del contracte
com a menor, en funció del seu valor estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del
TRLCSP.
En l'expedient núm. 1, no consta la comunicació al Registre Públic de Contractes.
En la factura ordinària de l'expedient núm. 2 no consta la signatura del funcionari que la rep
(article 72 del RGLCAP).
En els expedients núm. 2 i 3 no consta, de forma expressa, que s'hagi verificat la realització de
la prestació contractual i la seva adequació substancial al contingut del contracte (Instrucció
1/2010 de l'interventor general de la CAIB). En l'expedient núm. 3, l'informe de conformitat
quant a quantitat i preus no té data.
En els expedients núm. 2 i 3, no consten els documents comptables «OP» corresponents al
reconeixement de la despesa i l'aprovació del pagament, si bé les despeses corresponents han
estat reconegudes en la liquidació del pressupost de 2015.
En l'expedient núm. 1 el document «OP» necessari per pagar la factura s'ha tramitat el 25 de
maig de 2016, superant el termini de 30 dies des de l'informe de conformitat dels serveis
prestats (23 de març de 2016) i incomplint el termini fixat en l'article 216.4 del TRLCSP.
No consta en cap dels expedients documentació justificativa suficient que permeti acreditar el
pagament efectiu de les factures corresponents, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que
s'hagin complert els terminis establits en l'article 216.4 del TRLCSP.

D.2.2 GERÈNCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (HUSE)
S'han examinat 17 contractes menors, per un import conjunt de 233 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei de manteniment de les zones enjardinades del Sector Ponent a
1 HUSE
2015
excepció de l'HUSE, CS Esporles i CS Andratx
28/05/2015
22
Adquisició i instal·lació d'un dermatoscopi digital per al Servei de
2 HUSE
2016
Dermatologia de l'Hospital Universitari Son Espases
19/10/2016
22
Prestació del servei de desplaçaments en taxi per a diversos serveis de
3 HUSE
2016
l'Hospital Universitari Son Espases - Sector Ponent
16/02/2016
20
Servei d'actuació de pallassos professionals a l'àrea de serveis de
4 HUSE
2015
Pediatria de l'HUSE
30/12/2014
18
Servei per a la prestació d'estades en unitats d'hospitalització per a
pacients aguts, en l'àmbit de gestió de l'Hospital Universitari Son
5 HUSE
2016
Espases
28/11/2016
18
Servei per a realitzar estudis genètics corresponents al laboratori de
6 HUSE
2016
genètica de l'Hospital Universitari Son Espases
06/10/2016
18
Contractació d'un auxiliar administratiu amb idiomes per a l'Hospital
7 HUSE
2016
Universitari Son Espases
08/06/2016
11
8 HUSE
2016
Contractació d'un podòleg per al Servei d'Endocrinologia a l'Hospital
31/03/2016
8
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SERVEI DE SALUT 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
Universitari Son Espases
Subministrament de 14 televisors i suports paret per al Centre Verge de
9 HUSE
2016
la Salut
25/11/2016
3
Treballs de pintura d'edificis del Sector Ponent, exceptuant l'HUSE, el
10 HUSE
2015
CS Esporles i el CS Andratx
25/03/2015
22
Contractació d'assegurances per a dos camions a l'Hospital Universitari
11 HUSE
2016
Son Espases
03/08/2016
1
12 HUSE
2015
Subministrament de mobiliari i equipament clínic
24/11/2015
10
Servei de manteniment del programa informàtic de l'activitat assistencial
13 HUSE
2015
a l'Hospital Universitari Son Espases
27/01/2015
6
14 HUSE
2015
Subministrament d'un cistoscopi flexible
12/11/2015
10
Obra d'integració del sistema de control d'accessos al sistema
d'obertura de les portes de seguritat existents en la unitat de subaguts
15 HUSE
2015
de l'Hospital Psiquiàtric, amb una única clau
12/06/2015
18
Servei de manteniment de les instal·lacions de fontaneria del Sector
16 HUSE
2015
Ponent a excepció de l'HUSE, CS Esporles i CS Andratx
16/01/2015
22
Subministrament de llicències per a l'ampliació de la base de dades de
17 HUSE
2015
control d'accessos a l'equipament de laboratori.
21/07/2015
2

Els contractes núm. 11 i 17, se'n va informar l'SCIB com a contractes menors, encara que són
despeses menors, i així han estat fiscalitzats. 49
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents: 50
L'objecte del contracte de l'expedient núm. 7 és la contractació d'un auxiliar administratiu amb
idiomes per al Servei d'informació i atenció al pacient de l'Hospital Universitari Son Espases. En
l'expedient no hi consta que s'hagi realitzat cap oferta pública per ocupar el lloc de feina, només
hi consta un currículum vitae per optar al lloc de treball presentat per l'adjudicatari. Així mateix,
en l'expedient núm. 8 es contracta un podòleg per al Servei d'Endocrinologia de l'Hospital
Universitari Son Espases, que ha efectuat serveis mensuals en el dit hospital durant els anys
2015, 2016 i 2017, sense que tampoc consti en l'expedient que s'hagi realitzat cap oferta
pública per ocupar aquest lloc de feina. D'acord amb l'article 4.1 del TRLCSP, són negocis o
contractes exclosos de l'aplicació del TRLCSP la relació de servei dels funcionaris públics i els
contractes regulats en la legislació laboral; i amb la tramitació d'aquests expedients com a
contractes de serveis menors no s'ha garantit l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat establerts per a la contractació de empleats públics i, a més, s'ha eludit el
compliment de la normativa existent sobre la matèria que suposa limitacions retributives,
restriccions pressupostàries, autoritzacions del Servei de Salut, entre d'altres.
En els expedients núm. 9, 12 i 14 no consta la justificació de l'adjudicació directa del contracte,
en funció del seu valor estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del TRLCSP i
segons els límits establerts en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor
general de la CAIB). 51

49

Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.

50

Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.

51

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En l'expedient núm. 14 es justifica la necessitat d'adquirir un cistoscopi perquè el que tenien
s'ha romput, però quan es fa la comanda se'n demanen dos, sense que quedi justificat en
l'expedient la necessitat d'adquirir aquest segon cistoscopi. 52
La prestació objecte del contracte de l'expedient núm. 4 és de caràcter recurrent, d'any en any i
en els expedients núm. 3, 6, 8, 10, 12 i 16 s'han detectat serveis amb el mateix objecte i el
mateix adjudicatari (en el cas de l'expedient núm. 6, també amb distints adjudicataris). Per tant,
s'hi aprecien indicis de fraccionament, atès que hi concorren simultàniament les circumstàncies
següents: contractació independent de diversos elements d'una sola unitat operativa, en un
espai temporal comptador des de sis mesos entre els contractes i ultrapassant l'import previst
en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB). En
conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat el
correcte i no es justifica l'adjudicació directa del contracte com a menor, en funció del seu valor
estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del TRLCSP. 53
En els expedients núm. 2, 9, 12 i 14 no consta l'aprovació de la despesa. 54

55

En els expedients núm. 10 i 13 l'aprovació del contracte i l'autorització de la despesa és
posterior a l'emissió del document comptable «AD».
En la facturació de l'expedient núm. 6 s'han detectat serveis, per un import de 3 milers d'euros,
realitzats abans de l'adjudicació i de la signatura del contracte administratiu menor. En
l'expedient núm. 13, tant la resolució d'autorització i disposició de la despesa, com la signatura
del contracte administratiu menor són de 27 de gener de 2015 i, malgrat això, s'han facturat
serveis de manteniment corresponents al mes de gener de 2015, anteriors a la signatura del
contracte, en la factura de serveis corresponents al primer trimestre de 2015. 56
En els expedients núm. 10 i 13 hi manca una de les factures. 57
En l'expedient núm. 17, l'albarà d'entrega de les llicències de programari adquirides i la factura
corresponent tenen data del 19 i del 24 de setembre de 2014, respectivament (si bé durant
2015 l'adjudicatari ha emès una nova factura, amb l'objecte següent: «unificación facturas
14/10382 i 14/10293», sense modificar l'import de les llicències subministrades, però acumulant
l'import d'una altra factura de 2 milers d'euros, en concepte de subministrament i instal·lació de
material informàtic efectuat). Malgrat això, l'expedient corresponent de despesa menor de les
dues factures de 2014 no ha estat iniciat fins a l'exercici 2015 (per un import de 2 milers d'euros
cada un) i la despesa corresponent ha estat reconeguda en la liquidació del pressupost de
2015.
En l'expedient núm. 4, tres de les dotze factures no estan conformades de forma expressa
quant a quantitat i preus. En els expedients núm. 3, 4, 7 i 8 consten informes de conformitat
quant a quantitat i preus en els quals no consta la data.

52

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

53

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

54

Documentació aportada en la fase d'al·legacions pel que fa als expedients núm.2,9,12 i 14.

55

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

56

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

57

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En cap dels expedients no consten els documents comptables «OP» corresponents al
reconeixement de les despeses corresponents i l'aprovació del pagament, excepte pel que fa a
l'expedient núm. 5 donat que no té cap despesa associada. 58 59
En cap dels expedients l'SCIB no ha pogut verificar el pagament efectiu de les factures
corresponents, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que s'hagin complert els terminis
establerts en l'article 216.4 del TRLCSP, excepte pel que fa a l'expedient núm.5 donat que no
té cap despesa associada. 60 61

D.2.3 GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA (ASEF)
S'han examinat vuit contractes menors, per un import conjunt de 188 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
Obres d'instal·lació d'extracció de gasos dels equips del laboratori
1 ASEF
2016
d'Anatomia Patològica de l'Hospital Can Misses
25/05/2016
60
Obres de reforma i adequació de les sales d'ecografies de l'Hospital
2 ASEF
2016
Can Misses
10/05/2016
60
3 ASEF
2016
Servei d'agència de viatges per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
18/04/2016
22
4 ASEF
2016
Serveis d'optometries per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
13/12/2016
18
Servei sanitari per a l'anàlisi de mostres d'anatomia patològica de l'Àrea
5 ASEF
2016
de Salut d'Eivissa i Formentera
05/05/2016
18
6 ASEF
2015
Subministrament d'una grua elèctrica
09/11/2015
3
7 ASEF
2016
Subministrament d'un compressor per a una bomba de calor
28/09/2016
2
Subministrament d'impressores, ordinador, llicències Autocad i
8 ASEF
2016
Arquímedes per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
25/11/2016
5

Del contracte núm. 7, se'n va informar l’SCIB com a contracte menor, encara que és despesa
menor, i així ha estat fiscalitzat. 62
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents: 63
En cap dels expedients examinats no consta que s'hagi justificat l'adjudicació directa del
contracte, en funció del seu valor estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del
TRLCSP i segons els límits establerts en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de
l'interventor general de la CAIB).
En l'expedient núm. 3, la prestació objecte del contracte és de caràcter recurrent i, de fet,
durant l'any 2016 s'han prestat serveis per un import de 47 milers d'euros, quan la despesa
autoritzada amb el contracte era només de 22 milers d'euros. Pel que fa a l'expedient núm. 4,
s'han detectat altres contractes consecutius amb el mateix objecte i el mateix adjudicatari. S'hi
aprecien, per tant, en els dos expedients indicis de fraccionament, atès que hi concorren
58

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

59

En la fase d'al·legacions ens han tramès la documentació dels expedients núm. 1-4 i 6-17, per la qual cosa l'SCIB no l'ha revisada.

60

En la fase d'al·legacions el Servei de Salut ens ha aportat certificats emesos per part de la Directora general del Tresor i Política Financera
de la CAIB on es detallen les dates de les transferències bancàries dels contractes menors núm. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 i 17; això
no obstant, l'SCIB no els ha verificat.
61

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.

63

Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.
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simultàniament les circumstàncies següents: contractació independent de diversos elements
d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre els
contractes i ultrapassant l'import establert en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de
l'interventor general de la CAIB). En conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els dos
expedients esmentats no ha estat el correcte i no es justifica l'adjudicació directa d'aquests
contractes com a menors, en funció del seu valor estimat, calculat conforme a les regles de
l'article 88 del TRLCSP. 64
D'altra part, l'expedient núm. 4 s'ha tramitat durant el mes de desembre de 2016, formalitzant el
corresponent «expedient anticipat de despesa» de l'any 2017. L'acord d'adjudicació de dia 13
de desembre, és anterior a la resolució de tramitació anticipada de l'expedient de despesa de
14 de desembre de 2016. 65
El document «AD» d'autorització i disposició de la despesa corresponent a l'expedient núm. 6
no figura registrat en la liquidació del pressupost de 2015, malgrat sí hi figura registrat el
reconeixent de la despesa corresponent (document «OP»), per un import de 3 milers d'euros.
En l' expedient núm. 1, el termini d'execució establert en el plec de prescripcions tècniques no
coincideix amb el termini del qual s'ha informat al Registre Públic de Contractes i pel que fa a
l'expedient núm. 2 el termini d'execució establert en el plec de prescripcions tècniques no
coincideix amb el termini del qual s'ha informat a la Plataforma de contractació de la CAIB. 66
En els expedients núm. 1 i 2, no consta l'informe de supervisió, o el pronunciament exprés del
facultatiu competent, sobre la no-necessitat de l'informe de supervisió del projecte d'obres
(Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB).
En l'expedient núm. 1 l'acta de recepció i conformitat de les obres s'efectua 3 mesos després
de la data fixada per a l'acabament del contracte d'obres.
En l'expedient núm. 3 l'acta de conformitat dels serveis prestats (de 2 de desembre de 2016)
és anterior al termini de finalització del contracte (31 de desembre de 2016). D'altra part, en
aquest expedient s'han facturat serveis, per un import de 2 milers d'euros, pel lloguer de 2 minibusos, pel desplaçament del personal i la realització de les eleccions sindicals en diversos llocs
de l'illa d'Eivissa, que no es corresponen amb l'objecte del contracte menor aprovat; segons
l'Informe justificatiu del contracte els serveis d'agència de viatge inclosos en aquest contracte
menor són per a prestacions assistencials i cursos de perfeccionament, congressos o reunions
i només es preveu el possible lloguer de vehicles en els casos que els del Servei de Salut es
trobin en el taller de reparacions. Aquests serveis per al desplaçament del personal durant les
eleccions sindicals, en tot cas, haurien hagut de ser objecte d'un expedient de despesa menor
addicional.
En l'expedient núm. 4, en un dels informes de conformitat quant a quantitat i preus no consta la
data.
En els expedients núm. 6, 7 i 8 67, no consten les «OP» corresponents al reconeixement de les
despeses corresponents i aprovació del pagament i, en l'expedient núm. 4, en una de les

64

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

65

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.

66

Paràgraf modificat d'ofici per l'SCIB.

67

Documentació aportada en la fase d'al·legacions pel que fa a l'expedient núm. 8.
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liquidacions la data del document comptable «OP» és anterior a l'informe de conformitat quant
a quantitat i preus. 68
Malgrat l'informe de necessitat del contracte de l'expedient núm. 5, durant l'any 2016 no s'ha
reconegut cap despesa per aquest contracte en la liquidació d'aquest pressupost i, per tant, no
consten en l'expedient corresponent ni factures ni documents comptables «OP» relatius al
reconeixement de la despesa i l'aprovació del pagament. El 12 de desembre de 2016 s'ha
realitzat el document comptable corresponent «AD (R)COM» i s'han anul·lat l'autorització i la
disposició de la despesa aprovada mitjançant la Resolució d'adjudicació de 5 de maig de 2016.
En l'expedient núm. 5 no consta cap informe explicatiu dels motius de l'anul·lació d'aquest
document «AD».
En cap dels expedients l'SCIB no ha pogut verificar el pagament efectiu de les factures
corresponents, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que s'hagin complert els terminis
establerts en l'article 216.4 del TRLCSP. 69

D.2.4 GERÈNCIA DE L'HOSPITAL DE MANACOR (HMAN)
S'han examinat tres contractes menors, per un import conjunt de 42 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
NÚM.
1 HMAN
2 HMAN
3 HMAN

SERVEI DE SALUT 2015- 2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA HOSPITAL DE MANACOR
(EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
Servei d'atenció a pacients que precisen hospitalització en processos
2016
aguts del sector de Llevant
22/12/2015
18
Subministrament d'un aparell neuroestimulador per al servei
2015
d'otorrinolaringologia
29/10/2015
13
Servei de reparació de deficiències detectades al sistema de baixa
2015
tensió de diferents centres de salut
02/06/2015
11

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En els expedients núm. 1 i 3, no hi consta una memòria justificativa de la unitat administrativa
que proposa el contracte que defineixi prèviament les necessitats que s'han de satisfer (art. 22
del TRLCSP i Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) i la valoració de l'oportunitat
del contracte establerta en la Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears.
Durant l'exercici 2016, en la Gerència de l'Hospital de Manacor s'han detectat serveis amb el
mateix objecte i amb el mateix creditor que l'expedient núm. 1. S'hi aprecien indicis de
fraccionament, atès que hi concorren simultàniament les circumstàncies següents: contractació
independent de diversos elements d'una sola unitat operativa, en un espai temporal comptador
des de sis mesos entre els contractes i ultrapassant l'import previst en l'article 138.3 del
TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB). En conseqüència, el
procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat el correcte i no es
justifica l'adjudicació directa del contracte com a menor, en funció del seu valor estimat, calculat
conforme a les regles de l'article 88 del TRLCSP.
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Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En la fase d'al·legacions l'ASEF ha retut un llistat SAP amb les dates de pagament de tresoreria dels documents comptables relatius als
expedients núm.1,4,6,7 i 8 i que l'SCIB no ha revisat.
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L'expedient núm. 3 s'ha tramitat com un contracte de serveis quan, a la vista de la facturació de
les prestacions realitzades l'objecte del contracte es correspon a la realització d'una obra i no
d'un servei. D'altra part, no consta en l'expedient que s'hagi obtingut un pressupost de
l'adjudicatari amb els treballs per realitzar i els materials per subministrar. 70
En l'expedient núm. 3, en la publicació en el perfil de contractant no figura l'import d’adjudicació
del contracte.
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat durant el mes de desembre de 2015, amb la formalització del
corresponent «expedient anticipat de despesa» i la inclusió de la clàusula prevista en l'article 44
del Decret 75/2004, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances de la
CAIB.
En els expedients núm. 1 i 3, s'ha superat el termini d'un mes des de la formalització del
contracte per comunicar les dades bàsiques al Registre Públic de Contractes (article 20 del
Decret 29/1997, de 7 de febrer, modificat pel Decret 48/2012, de 8 de juny).
En l'expedient núm. 1, la factura d'1 de març de 2016 no indica expressament quin és el termini
dels serveis facturats i, d'una altra part, l'acta de conformitat que els serveis prestats s'han
realitzat de conformitat amb les condicions del contracte és de 13 de febrer de 2016. 71
En els expedients núm. 1 72 i 2 no consta que les factures hagin estat conformades de forma
expressa quant a quantitat i preus (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB).
En cap dels expedients no consten els documents «OP» corresponents al reconeixement de
les despeses i l'aprovació dels pagaments, ni la documentació justificativa del pagament efectiu
de les factures, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que s'hagin complert els terminis
establerts en l'article 216.4 del TRLCSP. 73

D.2.5 GERÈNCIA 061 (061)
S'ha examinat un contracte menor, per un import 22 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:
NÚM.
1 061

SERVEI DE SALUT 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTE MENOR EXAMINAT. GERÈNCIA 061
(EN MILERS D'EUROS)
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
Servei de bugaderia per a unitats dependents de la GAU 061 de
2016
Balears
29/01/2016

IMPORT
22

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
En l'expedient no està justificada l'adjudicació directa del contracte, en funció del seu valor
estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 TRLCSP i segons els límits establerts en
l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB).
En l'expedient no consta una memòria justificativa de la unitat administrativa que proposa el
contracte que defineixi prèviament les necessitats que s'han de satisfer (art. 22 del TRLCSP i
70

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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En la fase d'al·legacions l'Hospital de Manacor ens ha informat de que els ingressos hospitalaris varen ser des de l'11 de gener a 13 de
febrer de 2016.

72

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.

73

En la fase d'al·legacions han tramès els documents «OP» corresponent a l'expedient núm. 5.
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Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB) i la valoració de l'oportunitat del contracte
establerta en la Instrucció 2/2015, de 3 de març, del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears.
La prestació objecte del contracte és de caràcter recurrent, any rere any. S'hi aprecien, per tant,
indicis de fraccionament, atès que hi concorren simultàniament les circumstàncies següents:
contractació independent de diversos elements d'una sola unitat operativa, en un espai
temporal comptador des de sis mesos entre els contractes i ultrapassant l'import previst en
l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB). En
conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar els expedients esmentats no ha estat el
correcte i no es justifica l'adjudicació directa del contracte com a menor, en funció del seu valor
estimat, calculat conforme a les regles de l'article 88 del TRLCSP.
No consta, de forma expressa, que s'ha verificat la realització de la prestació contractual i la
seva adequació substancial al contingut del contracte (Instrucció 1/2010 de l'interventor general
de la CAIB).
En l'expedient consta que l'òrgan de contractació va aprovar la disposició de la despesa i
l'adjudicació del contracte menor el 29 de gener de 2016; això no obstant, en la facturació que
consta en l'expedient, que és de caràcter mensual hi figuren els serveis prestats durant el mes
de gener de 2016 i, per tant, s'han inclòs serveis anteriors a l'aprovació de la disposició de la
despesa, per un import de 2 milers d'euros.
L'SCIB no ha pogut verificar el pagament efectiu de les factures corresponents, per la qual cosa
no s'ha pogut comprovar que s'hagin complert els terminis establits en l'article 216.4 del
TRLCSP. 74

D.2.6 GERÈNCIA DE L'ÀREA DE MENORCA (ASM)
S'han examinat set contractes menors, per un import conjunt de 45 milers d'euros, la relació
dels quals es presenta a continuació:
SERVEI DE SALUT 2015-2016. RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS EXAMINATS. GERÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT DE MENORCA
(EN MILERS D'EUROS)
NÚM.
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
DATA AUTORITZACIÓ
IMPORT
1 ASM
2016
Servei de realització d'informes de radiologia
29/07/2016
18
2 ASM
2016
Servei d'urologia
04/01/2016
18
Servei de reparació de refrigeradors de climatització de l'Hospital
3 ASM
2015
General Mateu Orfila de Maó
03/11/2015
9
4 ASM
2016
Subministrament d'un tallímetre d'alumini de paret
s.d.
0
5 ASM
2016
Subministrament de tres auriculars amplificadors
s.d.
0
6 ASM
2016
Subministrament de tres cadires de plàstic de confident sense braços
s.d.
0
7 ASM
2015
Subministrament de dues impressores tèrmiques
s.d.
0

Dels contractes núm. 4, 5, 6 i 7, se n'ha informat l'SCIB com a contractes menors, encara que
són despeses menors, i així han estat fiscalitzats. 75
A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents: 76
L'objecte del contracte de l'expedient núm. 1 és per al servei de realització d’informes de
radiologia a l'Hospital Mateu Orfila.
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Documentació aportada en la fase d'al·legacions, per la qual cosa l'SCIB no l'ha revisada.

75

Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.

76

Paràgraf modificat d'ordre d'ofici per l'SCIB.
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En l'expedient núm. 2 es contracta un uròleg per a l'àrea de Salut de Menorca, sense que
consti en l'expedient que s'hagi realitzat cap oferta pública per ocupar aquest lloc de feina.
D'acord amb l'article 4.1 del TRLCSP, són negocis o contractes exclosos de l'aplicació del
TRLCSP la relació de servei dels funcionaris públics i els contractes regulats en la legislació
laboral; i amb la tramitació d'aquests expedients com a contractes de serveis menors no s'ha
garantit l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat establerts per a la
contractació de empleats públics i, a més, s’ha eludit el compliment de la normativa existent
sobre la matèria que suposa limitacions retributives, restriccions pressupostàries, autoritzacions
del Servei de Salut, entre d'altres.
En les relacions de contractes que la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca ha retut a l'SCIB,
l'expedient núm. 1 hi consta duplicat: un cop figura com adjudicat el 29 de juliol de 2016 i un
altre, el 29 de desembre de 2016. Segons comentaris posteriors de la gerència de Menorca, no
s'hauria hagut d'incloure la referència a l'expedient com adjudicat el 29 de desembre de 2016.
En els expedients núm. 1, 2 i 4 s'han detectat serveis amb el mateix objecte i el mateix creditor.
S'hi aprecien, per tant, indicis de fraccionament, atès que hi concorren simultàniament les
circumstàncies següents: contractació independent de diversos elements d'una sola unitat
operativa, en un espai temporal comptador des de sis mesos entre els contractes i ultrapassant
l'import previst en l'article 138.3 del TRLCSP (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la
CAIB). En conseqüència, el procediment utilitzat per tramitar aquests expedients no ha estat el
correcte. En concret, en l'expedient núm. 2 s'han tramitat dos expedients de contracte menor
consecutius, adjudicats el 4 de desembre de 2015 i el 4 de gener de 2016, per un import total
de 21 milers d'euros, superant els límits fixats en l'article 138.3 del TRLCSP (serveis exempts
d'IVA), i en l'expedient núm. 4 es produeix acumulació de subministraments diversos per sobre
dels límits fixats en l'esmentat article.
Pel que fa l'expedient núm. 1, l'estudi de necessitat indica l'existència d'un contracte ordinari
signat el 20 d'octubre de 2014 amb venciment el 19 d'octubre de 2016, amb possibilitat de
pròrroga, però que, a causa de l'increment dels informes de radiologia per realitzar, s'hauria
quedat sense crèdit a partir de l'1 d'agost de 2016, per la qual cosa es proposa formalitzar un
contracte menor amb el mateix adjudicatari fins al final de 2016, mentre que no es dugui a
terme un nou concurs públic de contractació. Per tant, la formalització d'aquest contracte menor
suposa una variació de les condicions publicades als licitadors del contracte de 2014,
transgredint els principis de publicitat i concurrència, atès que la formalització d'aquest
contracte menor ha suposat incrementar la despesa del contracte per al 2016 en un 59 %. A
més, s'ha tornat a formalitzar un contracte menor pel mateix import durant l'exercici 2017.
En l'expedient núm. 3 hi ha evidència d'auditoria (en l'informe del cap de Serveis Tècnics de 27
de juliol de 2015) que el servei de reparació es va realitzar abans de la resolució de l'aprovació
de la despesa i de l'adjudicació del contracte (1 de juliol de 2015 en l'expedient original anul·lat,
i 3 de novembre de 2015 en l'expedient definitiu). D'altra part, la imputació de la despesa en
aquest expedient al subconcepte pressupostari «63201. Construccions de reposició en curs»
és incorrecta atès que es tracta d'una reparació que s'hauria d'haver imputat al capítol 2 de
despeses corrents.
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En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consten les factures ni la seva conformitat quant a quantitat i
preus (Instrucció 1/2010 de l'interventor general de la CAIB). Pel que fa als expedients núm. 4,
5, 6 i 7 no hi consten els informes de conformitat. 77 78
En cap dels expedients no consten els documents «OP» corresponents al reconeixement de
les despeses i l'aprovació dels pagaments, ni la documentació justificativa dels pagaments
efectius de les factures, per la qual cosa no s'ha pogut comprovar que s'hagin complert els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP. 79

E.

RECOMANACIONS

Formalitzar un registre dels contractes que es tramiten i enviar la informació sobre
contractació que sol·liciti la Sindicatura de Comptes, de forma correcta i acurada, i amb
la informació adequada de totes les característiques dels contractes inclosos per cada
exercici.
Realitzar les comunicacions al Registre de Contractes del Sector Públic de tots els
contractes formalitzats en els terminis corresponents.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Incloure en els expedients de forma clara la justificació dels criteris que s'han de tenir en
consideració per adjudicar els contractes.
Restringir l'ús del procediment negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica als
expedients en què objectivament no sigui possible promoure la concurrència.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l'objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d'aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l'objecte del contracte.
Planificar adequadament el procés d'elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació; en especial, els terminis per a
l'adjudicació dels contractes.
Publicar de forma prèvia la informació necessària per donar a conèixer, pel que fa als
contractes d'obres, subministraments i serveis que l'òrgan de contractació tingui previst
adjudicar en els dotze mesos següents. Aquesta publicació d'informació prèvia, que no
consta que s'hagi fet, i que indica l'article 141 del TRLCSP, possibilitaria una reducció
significativa dels terminis establerts per a la presentació de proposicions dels licitadors.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.

77

Paràgraf modificat d'ofici per l'SCIB.
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En la fase d’al·legacions el Servei de Salut ha trames les factures i els informes de conformitat dels expedients núm. 2 i 3. Pel que fa a
l’expedient núm. 1 només ha tramès 5 de les 6 factures que conformen el contracte menor
79

En la fase d'al·legacions el Servei de Salut ens ha aportat còpia dels documents «OP» dels expedients núm. 1, 2 i 3. I pel que fa als
expedients núm. 4, 5, 6 i 7, el Servei de Salut ha aportat còpies dels llistats mensuals en que s'aprova la despesa, els quals no han estat
revisats per l'SCIB.
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3. CONTRACTES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES
ILLES BALEARS
A.

CONSIDERACIONS GENERALS

Atesa la documentació retuda a l'SCIB, l'import dels contractes, amb l'IVA inclòs, que ha
formalitzat l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) durant els exercicis 2015 i 2016 és de
135 milers d'euros i 291 milers d'euros, respectivament.
L'any 2015, i a efectes de representació gràfica, els contractes formalitzats s'han classificat per
concepte i import adjudicat, i per objecte i import, segons el detall següent:
ATIB 2015. Expedients per concepte
Import adjudicat (en 135 milers d'euros):

Contractes
principals i
complementaris
48
36%

Menors
87
64%
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ATIB 2015. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 135
Serveis
74
55%

Subministr.
61
45%

L'any 2015, els procediments d'adjudicació dels contractes principals i complementaris
(exclosos els menors, els modificats i les pròrrogues) són els següents:
Durant l'exercici 2015, tots els contractes principals i complementaris s'han adjudicat pel
procediment de negociat sense publicitat i corresponen a contractes de serveis.
ATIB 2015. Contractes principals i complementaris
per procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 48
Negociat
sense
publicitat
48
100%

Pel que fa a l'exercici 2016, els contractes que ha formalitzats l'Agència Tributària de les Illes
Balears presenten el detall següent:
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ATIB 2016. Expedients per concepte
Import adjudicat (291 milers d'euros):
Pròrrogues
27
10%

Modificats
10
3%

Contractes
principals i
complementaris
143
49%

Menors
111
38%

ATIB 2016. Expedients per objecte
Import adjudicat (en milers d'euros): 291

Serveis
171
59%

Subministr.
120
41%

L'any 2016, els procediments d'adjudicació dels contactes principals i complementaris (exclosos
els menors, els modificats i les pròrrogues) són els següents:
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ATIB 2016. Contractes principals i complementaris per
procediment.
Import adjudicat (en milers d'euros): 143
Negociat amb
publicitat
34
24%

Obert (diversos
criteris)
109
76%

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 de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), que comprèn 1 contracte no menor i 1 de
menor.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast
1. Les dades que ha tramès l'Agència Tributària les Illes Balears en la relació de contractes
difereixen significativament dels resultats dels informes sobre «Dades relatives a l'activitat
contractual de 2015 i 2016 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
d'altres institucions» publicats pel Govern de les Illes Balears en compliment de l'art. 8.1.a de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, en què
especifica que s'han de publicar dades estadístiques sobre contractes adjudicats mitjançant
cadascun dels procediments que disposa la legislació de contractes del sector públic.
Les dades que figuren en els esmentats informes i que no ha fiscalitzat l'SCIB indiquen: pel que
fa a 2015, 15 contractes adjudicats i un import total d'adjudicació amb l'IVA inclòs de 437 milers
d'euros, i, quant a 2016, 23 contractes i un import total d'adjudicació de 762 milers d'euros.
Cal esmentar que pel que fa a 2016 i d'acord amb el que s'explica en la part introductòria de
l'informe no s'hi han inclòs les pròrrogues ni les modificacions de contractes. Pel que fa a
l'informe de l'exercici 2015 no hi fa cap menció al respecte.
Per tant, les diferències entre la relació de contractes que l'ATIB ha facilitat a l'SCIB i la
informació que figura en aquests dos informes són significatives. Pel que fa a 2015, la
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diferència en nombre de contractes és de 3 i en import, de 302 milers d'euros i, respecte de
2016, la diferència en nombre de contractes és de 6 i en import, de 508 milers d'euros.
2. L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha retut a l'SCIB tot el suport documental dels
expedients seleccionats d'acord amb el detall que figura en els apartats següents.
Totes aquestes limitacions suposen una limitació de l'abast de la fiscalització d'aquest apartat
de l'Informe i, per això, no es pot afirmar que la informació que hi consta comprengui la totalitat
de l'activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la integritat i l'exactitud de la relació del nombre
de contractes i dels seus imports que ha facilitat l’Agència Tributària de les Illes Balears durant
els exercicis fiscalitzats 2015 i 2016.
Incidències més significatives
A. Dels contractes ordinaris
3. En el plec de prescripcions tècniques de l'expedient del contracte no menor examinat, hi ha
una indefinició en la descripció dels serveis per prestar, atès que no s'estableix el nombre
d'insercions publicitàries mínimes en cada un dels mitjans, i també hi ha una contradicció quant
a la duració del contracte, la qual cosa afecta de manera important l'objecte.
4. En el plec de prescripcions tècniques de l'expedient del contracte no menor examinat no es
detalla el preu unitari de creació, producció i publicació de les prestacions publicitàries per
realitzar.
B. Dels contractes menors
5. Pel que fa al contracte menor examinat, la prestació objecte del contracte és de caràcter
recurrent. S'ha observat que l'entitat ha subscrit contractes menors de forma successiva i anual
per adquirir aquest servei, per un import d'11 milers d'euros anuals en l'exercici 2014 i de 12
milers d'euros en l'exercici 2016. Es considera que el procediment de contractació emprat no és
el més adequat i conforme a la normativa en matèria de contractació, per la qual cosa s'hauria
d'haver tramitat un contracte ordinari.

C.

CONCLUSIÓ

Les limitacions de l'abast descrites en els paràgrafs 1-2 suposen una greu restricció a la
fiscalització d'aquest apartat de l'Informe. No es pot afirmar que la informació que consta en
aquest Informe comprengui la totalitat de l’activitat contractual i l'SCIB no pot garantir la
integritat i l'exactitud de la relació del nombre de contractes i dels seus imports de l'ATIB durant
els exercicis fiscalitzats 2015 i 2016. Aquesta limitació té un efecte important en el grau de
representativitat de la mostra de contractes escollida per fiscalitzar.
Tot i això, donat que és una fiscalització amb seguretat limitada, excepte per les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 3-5 de l'apartat anterior, l'activitat contractual de
l'ATIB que ha revisat la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'abast abans assenyalat, s'ha
desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal
aplicable.
Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir
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D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

A continuació s'exposen els resultats de la fiscalització de l'expedient seleccionat a la mostra,
amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.

D. 1 CONTRACTE ORDINARI
S'ha examinat un expedient de contractació, per un import adjudicat de 48 milers d'euros (IVA
inclòs), al qual és aplicable el TRLCSP. El seu desglossament, per tipus de tramitació i
procediment d'adjudicació, així com les deficiències detectades, figuren en el quadre següent:

NÚM.

EXERCICI

1

2015

ATIB 2015-2016. EXPEDIENT EXAMINAT. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)
(EN MILERS D'EUROS)
PRESSUPOST
OBJECTE
ADJUDICAT
% BAIXA
TRAMITACIÓ
PROCEDIMENT
LICITACIÓ
Servei de
comunicació i
Negociat sense
48
48
0,0%
Ordinària
difusió de la
publicitat
campanya 2015
«Renda Àgil»

DEFICIÈNCIES

1,2,3,4,6 i,8 80

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

ATIB 2015-2016. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
DENOMINACIÓ
CODI
DENOMINACIÓ
En els aspectes generals
5
En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6
En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el procediment d'adjudicació
7
En la formalització del contracte
En el preu dels contractes
8
En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de l'expedient revisat mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
L'objecte de l'expedient és la contractació de serveis per realitzar accions de comunicació i
difusió de la campanya de Renda àgil de 2015. L'òrgan competent aprova cadascuna de les
fases de l'expedient de contractació de forma correcta i el director de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB) aprova i adjudica l'expedient.
En l'expedient consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la despesa i
disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
No hi ha constància en l'expedient que s'hagi obtingut l'informe de la Secretaria de
Comunicació del Gabinet de Presidència al qual fa referència l'article 15.9 del Decret 75/2004
de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la CAIB, abans de la resolució d'autorització de la despesa (20 de març de 2015) i
de la resolució de disposició de la despesa (17 d'abril de 2015). En l'expedient, però, hi ha
constància que aquest informe es va sol·licitar el 19 de març de 2015.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En l'expedient consta l'informe relatiu a la

80

Modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública a satisfer, i també a la descripció
del seu objecte.
Això no obstant, en el plec de prescripcions tècniques de l'expedient, hi ha una indefinició en la
descripció dels serveis per prestar, atès que no s'estableix el nombre d'insercions publicitàries
mínimes en cada un dels mitjans (art. 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques).
També hi ha una contradicció quant a la duració del contracte, la qual cosa afecta de manera
important l'objecte. Així, mentre que en el punt «VI. Durada del contracte» es fixa que el
contracte finalitza el 26 de juny de 2015, en el punt 2.5 de «II. Contingut i descripció del servei»
s'indica que tota la campanya publicitària s'ha de dur a terme en les dates prèvies a l'inici de la
campanya de Renda àgil i almenys en la primera setmana després de l'arrencada d'aquesta,
que està prevista per al 4 de maig (servei d'atenció telefònica) o 11 de maig de 2015 (servei
d'atenció presencial).
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient revisat és objecte de tramitació ordinària.
Quant al procediment d'adjudicació, el contracte ha estat adjudicat mitjançant un procediment
negociat sense publicitat. Això no obstant, els diferents documents preparatoris de l'expedient
inclouen una contradicció pel que fa a la forma d'adjudicació del contracte; així, mentre que la
memòria justificativa, de 18 de març de 2015, indica que, atès el valor estimat del contracte, es
proposa dur a terme un procediment d'adjudicació negociat sense publicitat, i es conviden 10
empreses, l'ordre d'inici de l'expedient, de 19 de març de 2015, estableix un procediment
d'adjudicació negociat amb publicitat i la resolució d'aprovació de l'expedient de despesa i plecs
del director de l'ATIB de 20 de març de 2015 ordena «l'obertura d'un procediment d'adjudicació
negociat amb publicitat, convidant a 10 empreses capacitades per realitzar l'objecte del
contracte» (la qual cosa és contradictòria), i els plecs aprovats, en el mateix acte, estableixen
un procediment negociat sense publicitat.
D'altra banda, en l'informe-memòria justificativa de la necessitat de contractar aquests serveis,
de justificació del procediment i de la forma d'adjudicació, i de justificació del preu del contracte
de 18 de març de 2015, que consta en l'expedient, no s'estableixen quins són els criteris
d'adjudicació i els aspectes del contracte que s'han de negociar.
4. Preu dels contracte
En l'expedient fiscalitzat consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient, i l'informe
justificatiu que el preu del contracte és adequat al de mercat.
Això no obstant, en el plec de prescripcions tècniques de l'expedient no es detalla el preu
unitari de creació, producció i publicació de les prestacions publicitàries per realitzar: premsa
diària i publicacions escrites, ràdio i mitjans digitals, i tampoc s'estableix el nombre d'insercions
mínimes en cada un dels mitjans (art. 68 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques).
5. Publicitat del contracte
La licitació del contracte no ha estat publicada, atès que el contracte ha estat tramitat
mitjançant un procediment negociat sense publicitat i 10 empreses han estat convidades a
participar-hi, de les quals dues han presentat proposicions.
6. Selecció dels contractistes
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El termini per presentar les ofertes que s'ha concedit en les invitacions de l'expedient, que s’ha
fet per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, ha estat només de 7 dies naturals, la qual
cosa ha pogut restringir la concurrència, atès que són els contractistes els que han de
presentar el pla dels mitjans on fer la publicitat i, finalment, només dos licitadors han presentat
ofertes. En l'expedient consta també que es va sol·licitar als dos licitadors una millora de les
ofertes, tant de l'econòmica com de la tècnica, en un termini de 7 dies. Segons la informació
que consta en l'expedient els dos licitadors varen presentar ofertes millorades.
En l'expedient no consta la documentació que l'adjudicatari no incorri en cap de les prohibicions
per contractar amb l'Administració, així com la seva declaració responsable signada.
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.
8. Execució del contracte.
Malgrat que la data de finalització dels serveis, segons el contracte signat, és el 26 de juny de
2015, la factura dels serveis prestats és de 18 de maig de 2015; el certificat del responsable
del contracte de contracte com mentre els serveis s'han realitzat efectivament i de conformitat
amb la documentació contractual té data de 27 de maig de 2015, i la resolució del director de
l'ATIB de reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de la despesa per un import de
48 milers d'euros és de 28 de maig de 2015 i tot això ve motivat per la contradicció que figura
en els plecs quant a la duració del contracte.
En l'expedient, la despesa s'ha imputat al subconcepte «64000 Despeses en inversions de
caràcter immaterial», quan es tracta de despesa corrent de publicitat que hauria d'anar al
capítol 2. Aquesta incidència ja figura en l'Informe de l'SCIB 136/2017 del Compte general de la
CAIB corresponent a l'exercici 2015.
En l'expedient, el pagament de la totalitat del preu del contracte, per un import de 48 milers
d'euros, s'ha efectuat el 8 de juny de 2015, abans de la finalització del termini fixat en el
contracte.
La resolució de la directora de l'ATIB de l'expedient, que autoritza la devolució de la garantia
definitiva de l'expedient de 3 de febrer de 2016, indica que «el contractista ha acomplert les
obligacions derivades del contracte i ha transcorregut el període de garantia d'un any», quan
només han transcorregut 7 mesos des de la finalització del termini del contracte.

D. 2 CONTRACTE MENOR
S'ha examinat un contracte menor, per un import de 12 milers d'euros, les dades del qual es
presenten a continuació:

NÚM.
1

ATIB 2015-2016. DADES DEL CONTRACTE MENOR EXAMINAT. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
EXERCICI
OBJECTE DEL CONTRACTE
AUTORITZACIÓ
Servei de manteniment de la delegació insular d'Eivissa de l'ATIB per a
2015
l'any 2015
27/11/2014

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
128

IMPORT
12

Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als
exercicis 2015-2016

En l'expedient no consten les factures corresponents al primer semestre del 2015. 81
La prestació objecte del contracte és de caràcter recurrent. S'ha observat que l'entitat ha
subscrit contractes menors de forma successiva i anual per adquirir aquest servei, per un
import d'11 milers d'euros anuals en l'exercici 2014 i de 12 milers d'euros en l'exercici 2016. Es
considera que el procediment de contractació emprat no és el més adequat i conforme a la
normativa en matèria de contractació, per la qual cosa s'hauria d'haver tramitat un contracte
ordinari.

E.

RECOMANACIONS

Incloure en els expedients de forma clara la justificació dels criteris que s'han de tenir en
consideració per adjudicar els contractes.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Restringir l'ús del procediment negociat sense publicitat per exclusivitat tècnica als
expedients en què objectivament no sigui possible promoure la concurrència.
Implementar els mecanismes de control necessaris per detectar objectes i prestacions
similars i recurrents en el temps tramitats com a contractes menors, amb l'objectiu
prioritari de tramitar un sol expedient de contractació amb la publicitat i la concurrència
que pertoqui segons la quantia, i d'aquesta manera evitar incórrer en supòsits de
fraccionament de l'objecte del contracte

81

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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IV. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions practicades es va comunicar a la presidenta de la Comunitat
Autònoma i a la persona que ocupava el càrrec durant part dels exercicis fiscalitzats perquè hi
poguessin formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que
consideressin adients, de confirmat amb el que disposa l'article 30 del Reglament de règim
interior de l'SCIB.
Les al·legacions que va formular la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen ser rebudes
els dies 25 de juny i el 10 de juliol de 2020 i formen part d'aquest Informe.
Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s'ha suprimit o modificat el text de l'Informe
quan la Sindicatura n'ha acceptat el contingut. Quan no s'ha alterat l'Informe ni s'ha emès
opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que aquestes o són explicacions que confirmen
els fets i les valoracions exposats, o no s'han justificat de forma adequada els criteris o les
afirmacions mantingudes en l'al·legació, o es tracta de supòsits en què es manifesta la voluntat
d'esmenar la deficiència en el futur.
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V. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en l'exercici de la funció
fiscalitzadora que li atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de
Comptes, va acordar d'aprovar l' Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016 en la sessió de 3 de
setembre de 2020.
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VI. AL·LEGACIONS
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OFICIS DE REMISSIÓ D’AL·LEGACIONS

AL·LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la CAIB
corresponents als exercicis 2015-2016

Al-legació núm.: A?ió
Pagina de
!'informe:

UMi.J

106

Nom de l'entitat: lbsalut-Hospital de Manacor
Apartat de l'índex de !'informe:
2. CONTRACTES DEL SERVE! DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
D1. Contractes ordinaris
Aparta! 8. Execució del contracte
Contracte: HMAN 6, Servei de vigilancia i seguretat a !'Hospital de Manacor

Paragraf contra el qual presentau l'al-legació: pe! que fa al pagament de
par! de les factures, no es compleix el termini maxim fixat en l'article 216.4
del TRLCSP

Text de l'al-legació: Adjuntem relació de factures d'aquest contracte en que
s'indiquen les dates de registre (recepció de la fra), data de conformitat
(comptabilització) i data compensatori. Només en la primera factura ens
excedim del termini entre la data de registre i la data de conformitat. El
pagament no és competencia del Servei de salut, si no de Tresoreria de la
CAIB.

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Llistat de factures
Datació: Manacor, 22 de juny de 2020
Garree: director de gestió

FRANCISCO
MORANTA
MULET- DNI
43004736A

Firmado digjtalmente por FRANCISCO
MORANTA MUlET - DNI 43004736A

Nombre de reconocimiento {DNI: ,,,ES,

o"SERVEI DE SALUT- ILLES BALEARS,
ou=CERTlflCADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, title,,EQUIPO
DIRECTIVO-DIRECTOR,

seria1Number=43004736A, sn,,MORANTA

MULET, givenName,,FRANCISCO,
cn,,FAANCISCO MOAANTA MULET -DNI
43004736A
Fecha: 2020.07.03 14:41;53 +02'00'

AL·LEGACIONS

Nom i llinatges: Francesc Moranta Mulet

AL· LEGACIONS

Nom de !'informe: Informe provisional de les
subvencions i deis contractes de la CAi B
corresponents a/s exercicis 2015-2016

Al·legació núm ..
Pagina de
!'informe:

Nom de l'entitat: lbsalut-Hospital de Manacor
Apartat de l'índex de !'informe:

2. CONTRACTES DEL SERVE! DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
D 2.4 Contractes menors. Geréncia Hospital de Manacor

Contracte 2 HMAN

' Paragraf contra el qual presentau l'al-legació: No hi consten factures que
: hagin estat conformadas de forma expressa
No consten els documents «OP» corresponents al reconeixement de

r

1

les despeses i l'aprovació deis pagaments

Text de l'aHegació: Adjuntem factures,conformades i document OP

: Índex de la documentació que adjun�au (si escau):
1. Cópia de factures conformades 1

2. Document OP

1

• Datació: Manacor, 23 de man;: de 2020
· Garree: director de gestió
Nom i llinatges: Francesc Moranta Mulet

CO

Govern
de les

mes Balears

Servei de Salut

Perdua de la condidó de personal estatut:ari perjubilaci6
Pérdida de fa condici6n de ersonal estatutario or "ubilaci6n
Exercint les facultats conferides, una vegada duites a terme les actuacíons regiamentilries i oportunes
resolc declarar la perdua de la condició de personal estatutari per jubilació de la persona les dades de la
qua! figuren a continuació i en els termes 9ue es determinen.

Ejerciendo fas facultades conferidas, una vez llevadas a cabo las actuaciones reglamentariasy oportunas resuelvo declarar
la pérdida de la condición de personal estatutario porjubi/acidn de la persona cuyos datos figuran a continuación y en los
términos que se determinan.

1. Dad es de 1' empleat públic / Datos del empleado público

Uinat es i nom A el/idos Nombre
Número del document d 'ldencitac Número del documento de identidad

2. Dades de la pla1,a / Datos de la plaza
Ens del sector públic

Ente del sector oúblico

Serveí de Salut de les llles Balear,;

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Gerencia t GerencíaEsnecializada Area de Salud Menorca EstJecializada Area de Salud Menorca
Área de salut / Área de salud
Área de Salud Isla de Menorca Área de Salud Isla de Menorca
Sector sanitari / Sector sanitario Sector Sanitario Isla de Menorca Sector Sanitario Isla de Menorca
Zona bAsica de salut / Zona bdsica de salud
Modalitat / Modolidod
Atención Especializada Atención Esneciafizada
Cateizoria / Cateuoria
FEA - lefe/a de Servicio FEA -/efe/o de Se1Vicio
Grup o subgrup A1 � Doctor, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Equivalent
Grullo o subflrUbO

A 1 - Doctor. Licenciado. Arauitecto fn nnniero o Enuiva/ente

3. Dades del nomenament de que s' estingeix / Datos del nombramiento que se extingue
lious de nomenament / 1ibo de nombramiento Fix Fiio
Normativa Aplicable
Estatue marc / Estatuto marco:
Normativa at1licable

Fíx: art. 8 Fiio: art. 8

4. Dades de lajubilaci6 / Datos de lajubilaci6n

línus de iubilaciól TibO de iubilación
Per Jubilació Por iubiladón
Data de naixement de I 'ernpleac públic / de I 'empleada pública
Fecha de nacimiento del empleado público/ de la empleada pública

Datad 'efectes econOmics i adminiscratius de la perdua de la condidó de persona! estatutari id' extinció
del nomenament

Fecha de efectos económicosy administrativos de la pérdida de la condición de personal estatutario y de extinción del
nombramiento
14.05.2015

Normativa aplicable/ Normativa aplicable
Art. 21.e i 26 de 1 'estatut marc / Art. 21.e i 26 del estatuto marco

5. Observacions i all:res dades / Observacionesy otros datos

