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TAULA SIGLES I ABREVIATURES
A Document comptable d'autorització de la despesa
AD Document comptable de disposició de la despesa
ADO Document comptable de reconeixement de l'obligació
Admin. Gral. Administració General
Aprov. Aprovació
Art. Article
BEP Bases d'execució del pressupost
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears
CAIB Comunitat Autònoma de les Illes Balears
CI Consell Insular
CIEI Consell Insular d'Eivissa
CIFO Consell Insular de Formentera
CIMA Consell Insular de Mallorca
CIME Consell Insular de Menorca
CPV Vocabulari comú de contractes públics (Common Procurement Vocabulary)
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
Entit. Depen. Entitat dependent
EPI Equip de protecció individual
Exp. Expedient, expedients
FECOEV Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU
Form. Formalització
GPF Guia pràctica de fiscalització
IB Illes Balears
ICAC Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IMAS Institut Mallorquí d'Afers Socials
Imp. Import
IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques
ISSAI Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors
IVA Impost sobre el valor afegit
LCSP Llei de contractes del sector públic
LPACAP Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques
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LRBRL Llei reguladora de les bases del règim local
Nre. Nombre
Núm. Número
n.e. No escau
OCEX Òrgans de Control Extern de l'Estat Espanyol
Ordin. Ordinari
PCAP Plec/s de clàusules administratives particulars
PPT Plec de prescripcions tècniques
Priv. Privat
Proced. Procediment
Públ. Públic
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
REC Reconeixement extrajudicial de crèdit
Recon. Reconegudes
RGLCAP Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
SA Societat Anònima
SAU Societat Anònima Unipersonal
SCIB Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
SIRDEE Sistema de Radiocomunicacions Digitals d'Emergència de l'Estat
TETRA Terrestrial Trunked Radio
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
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INTRODUCCIÓ
1. PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableixen l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i
els articles 1 i 2.1.a de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (SCIB), correspon a aquesta institució la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències
que corresponen al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que disposen els articles 136 i 153.d
de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
L'article 12 de l'esmentada Llei 4/2004 determina que els resultats de les actuacions
fiscalitzadores s'han d'exposar mitjançant informes o memòries, elaborats i aprovats segons el
que estableix el Reglament de règim interior de l'SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005),
elevats al Parlament de les Illes Balears i publicats, posteriorment, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
D'altra banda, l'article 7.d de la mateixa Llei 4/2004 estableix que correspon a l'SCIB la
fiscalització dels contractes, sigui quin sigui el caràcter, que formalitzen els diferents subjectes
inclosos en el seu àmbit d'actuació.
La Sindicatura ha exercit la iniciativa d'aquesta fiscalització, segons el que s'estableix en els
articles 10 i 16 de la Llei 4/2004, la qual està prevista en el Programa d'actuacions per a l'any
2020.
L'Informe dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici 2018 té caràcter específic, conforme a l'article 27.3 del
Reglament de règim interior d'aquesta institució.
Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat de contractació, per comprovar si els
consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables i
per emetre'n un judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que la dita fiscalització se
circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en
l'Informe.
Un equip integrat per tres auditors, sota la direcció de la cap de l'Àrea d'Auditoria de Consells
Insulars i Universitat, i amb el suport de la cap del Servei Jurídic, ha dut a terme l'examen i la
fiscalització dels contractes dels consells insulars objecte d'aquest Informe, d'acord amb les
Directrius tècniques que va aprovar el Consell de l'SCIB dia 5 de setembre de 2019.
El treball de fiscalització s'ha dut a terme a les dependències de l'SCIB o a la seu de les entitats
fiscalitzades, on, si escau, s'ha desplaçat l'equip auditor.
Les taules i els gràfics que apareixen en l'Informe són elaboració pròpia dels auditors de l'Àrea
d'Auditoria de Consells Insulars i Universitat, tret que s'indiqui el contrari.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen en l'Informe s'expressen en milers d'euros,
llevat que s'indiqui el contrari.
Els imports dels contractes no menors formalitzats s'han d'entendre sense IVA, excepte que
s'indiqui el contrari. Quant als contractes menors adjudicats, els imports han estat expressats
amb IVA.
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Les incidències descrites en l'Informe figuren en lletra cursiva per facilitar-ne la identificació.
Així mateix, les recomanacions figuren en lletra cursiva i negreta.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
L'àmbit objectiu d'aquest Informe comprèn
−

La revisió dels contractes no menors formalitzats, els modificats i les pròrrogues, i els
contractes menors que han adjudicat els consells insulars durant l'any 2018 i, si escau,
de les seves entitats dependents, 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.

−

La revisió limitada sobre la raonable cobertura contractual de la despesa que ha
enregistrat l'Administració general de cada un dels consells insulars.
No és objecte d’aquest Informe la fiscalització dels contractes privats ni els encàrrecs
de gestió que han formalitzat els consells insulars durant l'exercici 2018.

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

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

−

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

−

Fundacions:
• Fundació Mallorca Literària
• Fundació Mallorca Turisme
• Fundació Teatre Principal de Palma

−

Consorcis:
• Consorci Eurolocal de Mallorca (el Ple de Consell de Mallorca de dia 22/11/18
va acordar-ne la dissolució i el nomenament dels liquidadors)
• Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca
• Consorci de Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
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• Consorci Museu Marítim de Mallorca (el Ple del Consell de Mallorca de dia
9/11/17 va acordar-ne la constitució. L'acord definitiu i els estatuts de l'entitat es
varen publicar en el BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018)
b) Entitats dependents del Consell Insular de Menorca:
−

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

−

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

−

Empresa pública dependent:
• Institut de la Joventut de Menorca

−

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

−

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

c) Entitats dependents del Consell Insular d'Eivissa:
−

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

−

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

−

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

−

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

Organisme autònom:
• Patronat de Turisme de Formentera (el 20 de juliol de 2018 el Ple del Consell
aprova l'acord inicial de dissolució del Patronat, elevat a definitiu el 30 de
novembre, amb efectes de 10 de setembre de 2018. Amb el dit acord
s'estableix que, a partir del dia 11 de setembre de 2018, el Patronat de Turisme
de Formentera entra en fase de liquidació i és el Consell Insular qui assumeix
la gestió dels serveis que fins aleshores ha prestat el dit Patronat, en la
modalitat de gestió directa, sota la direcció de l'àrea competent en la matèria).

Pel que fa a l'abast temporal, se circumscriu a l'exercici 2018.

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

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

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
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−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

També es té en compte allò que disposen les bases d'execució dels pressuposts de l'any 2018
(BEP) de cada un dels consells insulars.
Cal tenir en compte, que la nova Llei 9/2017, de contractes del sector públic, no produeix
efectes fins a la seva entrada en vigor, que es fa efectiva dia 9 de març de 2018. Per aquest
motiu, i d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de l'esmentada Llei, els
expedients de contractació iniciats, respecte dels quals la publicació de la convocatòria
d'adjudicació corresponent (o l'aprovació dels plecs en el cas dels procediments negociats
sense publicitat) s'hagi produït amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei, es continuaran
regint per l'anterior normativa aplicable (TRLCSP).
De la mateixa forma, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la nova llei s'han de regir, quant a efectes, compliment i extinció, incloent-hi la
modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior aplicable.

5.

METODOLOGIA I CRITERIS IDENTIFICATS

En l'Informe sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements
extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018 que ha elaborat l'SCIB, s'ha dut a terme una revisió
general del sistema de control intern dels consells insulars.
A partir d'aquesta revisió general i dels resultats de l'Informe 173/2020 de les subvencions i
dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
corresponent als exercicis 2016 i 2017, s'han determinat les proves que s'han d'efectuar sobre
les mostres seleccionades, per poder concloure si les actuacions que han dut a terme les
entitats fiscalitzades s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries aplicables i per
verificar-ne l'execució correcta.
a. OBLIGATORIETAT DE RENDICIÓ I REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ ALS CONSELLS INSULARS

L'article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (art. 29.3 del
TRLCSP), i la Instrucció sobre la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació
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contractual del sector públic local de les Illes Balears, aprovada per l'Acord 18 de juliol de 2018
(BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018), estableixen l'obligatorietat dels consells insulars de
trametre a l'SCIB la relació certificada de tots els contractes formalitzats durant l'exercici 2018.
Com a novetat, la Llei 9/2017 els obliga a retre les relacions certificades dels contractes menors
que hagin estat adjudicats en l'exercici fiscalitzat.
Per elaborar aquest Informe, la Sindicatura de Comptes ha requerit als consells insulars
informació i documentació addicional relativa als contractes que formen part de la mostra
seleccionada, així com altra informació aclaridora quan ha estat necessari.
A partir de la informació disponible, s'han dut a terme les actuacions següents:
−

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

−

determinar l'import total dels contractes no menors formalitzats i contractes menors
adjudicats durant l'exercici 2018, distingint per tipologia d'ens;

−

establir 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 i contractes menors
adjudicats durant l'exercici fiscalitzat, d'acord amb el que s'estableix en aquest Informe;

−

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

−

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

−

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

−

emetre una conclusió sobre si els expedients revisats corresponents a l'exercici 2018
resulten conformes, en tots els seus aspectes significatius, a la normativa aplicable, i

−

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

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

Formen part de l'univers de l'Informe tots els contractes no menors formalitzats, les
modificacions i les pròrrogues, i els contractes menors adjudicats durant l'exercici 2018.
A continuació, s'exposa com s'ha seleccionat la mostra d'expedients per fiscalitzar:
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−

De les relacions certificades de contractes no menors formalitzats que han retut els
consells insulars, s'han detret les tipologies d'operacions següents (quan s'han
detectat): els contractes privats i els encàrrecs de gestió.
Posteriorment, s'han aplicat a la població resultant criteris quantitatius i qualitatius, com
són: el preu d'adjudicació més gran, la naturalesa dels contractes (obres,
subministraments, serveis, gestió de servei públic...), el procediment d'adjudicació
(obert, negociat, pròrroga, modificació...), la forma de tramitació (ordinària, urgent o
d'emergència), i també algun contracte seleccionat de forma dirigida, a fi d'incloure-hi el
nombre més gran de tipologies possibles.
Considerant aquests criteris, s'han seleccionat vint-i-nou contractes, dels quals deu
corresponen al Consell Insular de Mallorca (set de l'Administració general, dos de
l'IMAS i un de la Fundació Mallorca Turisme); set, al de Menorca (cinc de
l'Administració general i dos de la resta d'entitats dependents); vuit, al d'Eivissa (tots
corresponents a l'Administració general), i quatre, al de Formentera.
La mostra seleccionada dels contractes no menors formalitzats durant l'exercici 2018 té
un grau de cobertura del 62 % (55 % a l'exercici 2017).

−

De les relacions certificades de contractes menors adjudicats que han retut els consells
insulars, s'han seleccionat un total de trenta contractes, considerant com a criteris per a
la dita selecció l'import més gran adjudicat, factors aleatoris amb relació al procediment
d'adjudicació i la naturalesa dels contractes, i també s'ha seleccionat algun contracte de
forma dirigida.
Dels trenta contractes menors seleccionats, deu corresponen al Consell Insular de
Mallorca (quatre de l'Administració general, quatre de l'IMAS i dos de la Fundació
Mallorca Turisme); vuit, al de Menorca (tots de l'Administració general); sis, al d'Eivissa
(tots de l'Administració general), i sis, al de Formentera.

c. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ

A més de l'anàlisi dels contractes no menors formalitzats i contractes menors adjudicats, a
partir de la informació disponible, també s'ha dut a terme una revisió limitada sobre el grau de
compliment de la normativa de contractació que resulta aplicable als consells insulars en
l'exercici 2018. Amb aquest efecte, s'ha revisat, de forma global, que les despeses registrades
durant l'exercici s'han tramitat mitjançant un dels procediments de contractació establerts en la
normativa de contractació. A més, s'ha dut a terme una revisió general sobre l'adequada i
raonable utilització del procediment de contractació menor.
Aquesta anàlisi se circumscriu tan sols a l'Administració general de cada un dels consells
insulars i s'ha centrat en les obligacions reconegudes en els capítols «2. Despeses en béns i
serveis» i «6. Inversions reals» de la liquidació del pressupost de despesa corresponent a
l'exercici 2018. Per a l'examen, s'han tingut en compte la relació de contractes no menors, de
2018 i anteriors, que els consells han formalitzat i comunicat a l'SCIB, i la relació de contractes
menors que els consells han comunicat a l'SCIB de 2018 i els extrets de l'exercici 2017 del
perfil de contractant, excepte en el cas del Consell Insular d'Eivissa, del qual no consten
publicats els contractes menors en el perfil de contractant.
L'article 118.1 de la LCSP considera contractes menors els que tenen un valor estimat inferior a
40 milers d'euros, en el cas de contractes d'obres, o a 15 milers d'euros, per a contractes de
serveis o subministraments. Aquests llindars es veuen reduïts respecte dels que estableix
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l'anterior normativa aplicable (TRLCSP), segons la qual es fixaven en 50 milers d'euros i 18
milers d'euros, respectivament.
Així mateix, el punt 2 de l'article 99 de la LCSP (art. 86 de l'antic del TRLCSP) assenyala que
no es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els
requisits de publicitat o els relatius a procediment d'adjudicació que corresponguin. Per la seva
banda, en el punt 3 indica que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin,
s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la
divisió en lots.
Tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, en l'Informe es detallen les incidències
detectades relatives a l'avaluació del grau de compliment de l'Administració general de cada
consell insular respecte de la normativa de contractació que li resulta aplicable en 2018, que es
complementen amb la informació que consta en els annexos.

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

7. RESPONSABILITAT
COMPTES

DE

LA

SINDICATURA

DE

La responsabilitat de l'SCIB és expressar unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada,
sobre el compliment de la legalitat de l'activitat contractual dels consells insulars per a l'exercici
2018. Les dites conclusions s'han de circumscriure a les mostres d'expedients seleccionades i
als procediments descrits en l'Informe de fiscalització.
A fi de verificar la submissió efectiva dels contractes no menors formalitzats i dels contractes
menors adjudicats als principis reguladors de l'activitat de contractació, la fiscalització s'ha dut a
terme de conformitat amb els principis i les normes de fiscalització del sector públic
generalment acceptats, i inclou totes les proves, de compliment i substantives, que s'han
considerat necessàries per obtenir proves d'auditoria suficients i adients per poder expressar
les conclusions que s'exposen en l'Informe.
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Els esmentats principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com que la
finalitat de la planificació i l'execució de la fiscalització s'adreci a obtenir una seguretat limitada
que els expedients revisats han estat conformes, en els seus aspectes significatius, a la
normativa aplicable.
Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscs
d'incompliments significatius de legalitat. Per efectuar aquestes valoracions del risc, l'equip
d'auditoria ha tingut en compte el control intern rellevant per garantir l'esmentat compliment i ha
dissenyat els procediments adequats en funció dels resultats de la dita valoració del risc, sense
que en cap cas la finalitat sigui la d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de les
entitats fiscalitzades.
L'SCIB considera que la prova d'auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada
per fonamentar les conclusions de la fiscalització de compliment de la legalitat efectuada.
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II. ACTIVITAT
INSULARS

CONTRACTUAL

DELS

CONSELLS

1. CONSIDERACIONS GENERALS
Per analitzar l'activitat contractual dels consells insulars, la Sindicatura de Comptes disposa de
les relacions certificades de tots els contractes no menors formalitzats, modificats o prorrogats
dins l’exercici 2018, tant pel que fa a l'Administració general com per a les entitats dependents,
que es presenten anualment de manera telemàtica.
D'altra banda, també es disposa de les relacions certificades dels contractes menors que han
adjudicat els consells i les seves entitats dependents durant el 2018, la rendició de les quals,
des de l'entrada en vigor de la nova LCSP, ha passat a tenir un caràcter preceptiu. Si bé, atès
que la informació retuda no és homogènia, s'analitza de forma específica en l'apartat «ANÀLISI
DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL» d'aquest Informe, corresponent a cada consell insular.
Ateses les consideracions anteriors, a continuació, es presenten les dades més significatives
de l'exercici 2018, sense prendre en consideració els contractes menors.
En les relacions que han tramès els consells a l'SCIB figuren 204 contractes, per un import
conjunt de 108.941 milers d’euros.
La classificació dels contractes per objecte i import adjudicat, sense incloure-hi els contractes
menors, és la següent:
CONSELLS INSULARS 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Total consells insulars
Tipus
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import % / Nre.. % / imp.
Obres
13 41.447
7
395
6 13.071
5 3.340
31 58.253
15%
53%
Serveis
42 22.885
19 10.719
42 4.520
3
210
106 38.334
52%
35%
Subministrament
13
906
1
43
16 1.668
2
419
32
3.036
16%
3%
Administratius especials
2
23
1
915
3
938
1%
1%
Concessió de serveis
1 5.469
1
5.469
0%
5%
Gestió de serveis públics (*)
7
969
6 1.197
13
2.166
6%
2%
Col·lab. sec. públ. sec. priv.
Privats
1
31
1
281
16
433
18
745
9%
1%
TOTAL
71 65.292
37 18.791
64 19.259
32 5.599
204 108.941
100%
100%
(*) La nova LSCP no inclou aquesta tipologia de contractes. Els contractes que figuren en el quadre anterior corresponen a contractes tramitats d'acord
amb el TRLCSP.
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EXPEDIENTS PER OBJECTE. CONSELLS INSULARS
2018. IMPORT ADJUDICAT (Total: 108.941)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obres
58.253
53%

Serveis
38.334
35%

Privats
745
1%
Gestió de serveis
públics
2.166
2%

Subministrament
3.036
3%
Administratius
especials
938
1%

Concessió de
serveis
5.469
5%

Quant als procediments d'adjudicació emprats, són els següents:
CONSELLS INSULARS 2018. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Total consells insulars
Procediment d'adjudicació
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import % / Nre.. % / imp.
Obert criteri preu
25 9.864
2 1.001
17 2.938
1
74
45 13.877
22%
13%
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
26 50.082
18 16.592
9 13.273
10 4.365
63 84.312
31%
77%
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
10 5.095
1
43
7
456
1
140
19
5.734
9%
5%
Obert simplificat
5
143
1
34
9
336
1
16
16
529
8%
0%
Derivat contracte marc
1
108
1
108
0%
0%
Contractació centralitzada
5
107
5
107
2%
0%
Directe
Modificació
1
5
182
3
71
3
571
12
824
6%
1%
Pròrroga
3
10
939
14 2.078
16
433
43
3.450
21%
3%
TOTAL
71 65.292
37 18.791
64 19.259
32 5.599
204 108.941
100%
100%
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EXPEDIENTS PER PROCEDIMENT. CONSELLS
INSULARS 2018. IMPORT ADJUDICAT (Total: 108.941)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
84.312
77%

Obert criteri preu
13.877
13%
Pròrroga
3.450
3%
Modificat
824
1% Contractació
centralitzada
107
0%

Derivat
contracte
marc
108
0%

Negociat sense
publicitat
5.734
Obert
Simplificat 5%
529
1%

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

CONSELLS INSULARS 2018. TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES NO MENORS (en milers d'euros)
CIMA
CIME
CIEI
CIFO
Total consells insulars
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import % / Nre.. % / imp.
71
65.292
37
18.791
63
19.223
32
5.599
203 108.905
100%
100%
1
36
1
36
0%
0%
71
65.292
37
18.791
64
19.259
32
5.599
204 108.941
100%
100%

EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ. CONSELLS INSULARS
2018. IMPORT ADJUDICAT (Total: 108.941)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)

Ordinària
108.905
100%

Urgent
36
0%
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2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors formalitzats que ha tramès el Consell Insular de Mallorca
consta un total de 71 contractes, per un import conjunt de 65.292 milers d’euros, mentre que,
en el 2017, se'n varen formalitzar 146, per un import de 31.409 milers d’euros.
La diferència interanual en l'import contractat s'explica pel fet que, durant el 2018, s'han
adjudicat les obres següents: desdoblament de la Ma-19, des del final de la variant de
Llucmajor fins a Campos, per un import de 22.722 milers d'euros; l'accés a Lloseta des de la
Ma-13, per un import de 7.014 milers d'euros, i la reforma de la variant d'Algaida, entre la Ma5010 i la Ma-15E, per un import de 5.598 milers d'euros. Per contra, en 2017, no es varen
formalitzar contractes d'aquestes característiques, llevat del contracte de vigilància i ajuda a la
vialitat, operacions de conservació i programació, seguiment i control de la xarxa d'alta
capacitat, per un import adjudicat de 7.545 milers d'euros.
Per analitzar l'activitat contractual del Consell, s'han distingit les tres àrees següents:
l'Administració general, l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials i les altres
entitats dependents (Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, Consorci de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de
Mallorca, Consorci Eurolocal de Mallorca, Consorci Museu Marítim de Mallorca, Fundació
Mallorca Turisme, Fundació Teatre Principal de Palma, Fundació Mallorca Literària, Agència de
Defensa del Territori de Mallorca, i Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU).
El Consell ha informat l'SCIB de la contractació que han efectuat l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, el Consorci de Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, la Fundació Mallorca Turisme i la Fundació Teatre Principal de Palma. Pel que fa a la
resta d'entitats dependents, el Consell ha informat, a través de la plataforma de rendició, que
no han formalitzat contractes durant l'exercici 2018.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió d'obres públiques
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
Total

CIMA 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Admin. gral.
IMAS
Entit. depen.
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre
12 41.391
1
56
13
20
5.397
17 16.313
5
1.175
42
4
131
9
775
13
1
1
1
22
2
1
31
1
36 46.919
29 17.176
6
1.197
71

19

Total
Import % / nombre % / import
41.447
18%
64%
22.885
59%
35%
906
18%
1%
23
3%
0%
31
1%
0%
65.292
100%
100%
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CIMA 2018. EXPEDIENT PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 65.292)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obres
41.447
64%

Serveis
22.885
35%
Privats
31
0%

Administratius
especials
23
0%

Subministrament
906
1%

Els procediments d'adjudicació són els següents:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Obert simplificat
Derivat acord marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificació
Pròrroga
Total

CIMA 2018. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
IMAS
Entit. depend.
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre
20
8.818
5
1.046
25
7 37.721
15 11.214
4
1.147
26
3
324
6
4.750
1
21
10
2
56
2
58
1
29
5
1
108
1
1
1
3
3
36 46.919
29 17.176
6
1.197
71
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Total
Import % / nombre % / import
9.864
35%
15%
50.082
37%
77%
5.095
14%
8%
143
7%
0%
108
1%
0%
1%
0%
4%
0%
65.292
100%
100%
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CIMA 2018. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 65.292)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
50.083
77%

Obert criteri preu
9.863
Pròrroga
15%
0
0% Modificat
0
0%

Derivat
acord marc
108
0%

Negociat sense
Obert publicitat
Simplificat 5.095
8%
143
0%

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

CIMA 2018. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
IMAS
Entit. depend.
Nombre
Import Nombre Import Nombre Import Nombre
36
46.919
29 17.176
6
1.197
71
36
46.919
29 17.176
6
1.197
71

Total
Import % / nombre % / import
65.292
100%
100%
65.292
100%
100%

CIMA. 2018 EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 65.292)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
65.292
100%

Quant a la relació de contractes menors que ha tramès el Consell Insular, consta un total de
1.860 contractes adjudicats, per un import conjunt de 3.191 milers d’euros.
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L'anàlisi de l'activitat contractual dels contractes menors del Consell Insular de Mallorca se
circumscriu a l'Administració general del Consell Insular, a l'organisme autònom Institut
Mallorquí d'Afers Socials i a la Fundació Mallorca Turisme.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes menors adjudicats, en funció
del seu objecte, és la següent:
CIMA 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE (en milers d'euros)
Admin. gral.
IMAS
Entit. depen.
Total
Import
Nombre de
Total
Nombre de
Total
Nombre de
Total
Nombre de
Total
%
%
contractes imports contractes imports contractes imports contractes imports contractes Import
Obres
5
138
1
29
6
167
0%
5%
Serveis
116
1.099
11
120
127
1.219
7%
38%
Subministrament
27
240
4
53
31
293
2%
9%
Total
148
1.477
1.696(*) 1.512(*)
16
202
1.860
3.191
100%
100%
(*) De la informació que ha retut l'Institut Mallorquí d'Afers Socials no ha estat possible realitzar una classificació dels contractes per objecte, atesa la
manca d'informació.

B.

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2018, que comprèn: 7 contractes no
menors i 4 contractes menors de l'Administració general; 2 contractes no menors i un contracte
menor de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i 1 contracte no menor i 2 contractes menors de la
Fundació Mallorca Turisme. Així mateix, l'SCIB ha dut terme una revisió limitada sobre si
l'activitat contractual cobreix de forma raonable la despesa registrada de l'Administració
general.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. L'import dels ADO que deriva, principalment, de la tramitació d'expedients de contractes
menors ascendeix a 3.482 milers d'euros, mentre que l'import total de contractes menors
comunicats és de 1.477 milers d'euros. L'SCIB no disposa de la informació adequada per
identificar la part de l'import dels ADO que no correspon a contractes menors. A més, l'IMAS
ha retut a l'SCIB una relació dels AD i ADO del capítol 2 i 6 de despeses que, segons
l'IMAS, es correspon amb els contractes menors adjudicats en 2018. Aquesta informació no
conté tota la informació requerida en la Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de
Comptes i s'ha comprovat que conté operacions que corresponen a contractes no menors.
Així mateix, el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i la Fundació Teatre
Principal de Palma no han tramès les relacions de contractes menors adjudicats o, si escau,
un certificat negatiu de la manca d’operacions d’aquests tipus. 1
Conseqüentment, l'SCIB no pot garantir que la relació de contractes menors adjudicats
durant l'exercici fiscalitzat i que el Consell Insular ha tramès a l'SCIB sigui completa i
íntegra.
2. El Consell Insular no ha facilitat a l'SCIB els informes de l'òrgan de contractació que
justifiquen de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'altera el seu objecte
(art. 118.2 LCSP) dels contractes menors sol·licitats que ascendeixen a 108 milers d'euros.
1
En la fase d’al·legacions, el Consell Insular ha aportat la relació dels contractes menors que han adjudicat el Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial i la Fundació Teatre Principal de Palma.
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En el quadre núm. III.1 de l'annex III s'inclou la composició de l'esmentada despesa per
creditor.
Incidències més significatives:
3. En l'expedient núm. 5, s'estableixen en la clàusula R del PCAP les condicions de pagament
del preu i els percentatges per abonar segons el grau d'execució del contracte. En el
moment de la revisió de l'expedient, s'ha abonat al contractista el 97 % de l'import del
contracte, això no obstant, atenent el que indica el PCAP i el grau d'avenç en què es troba
executat el contracte, tan sols li correspon abonar el 60 % del preu.
4. L'expedient núm. 3 s'ha tramitat mitjançant el procediment obert amb criteris múltiples i
correspon a una despesa pluriennal (2018 i 2019) i anticipada. L'òrgan de contractació inicia
i aprova l'expedient al setembre i a l'octubre de 2017, respectivament, i l'adjudica en maig
de 2018. Atesa la naturalesa de la despesa, anticipada i pluriennal, en l'expedient hauria de
constar la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions corresponents als exercicis 2018 i 2019. No obstant això, en l'expedient figura la
retenció de crèdit a càrrec del pressupost de 2017 per al finançament de les anualitats de
2018 i 2019. En aquest sentit, en el PCAP no es fa constar que l'adjudicació i la
formalització del contracte queden sotmeses a la dita condició suspensiva (art. 110 del
TRLCSP). Així mateix, el document comptable A es registra per la quantitat màxima del
contracte en el pressupost corrent de 2017, en lloc de registrar un document comptable A
d'exercicis futurs.
5. El pressupost total màxim de la despesa de l'expedient núm. 7 ascendeix a la quantitat de
1.793 milers d'euros (IVA exclòs). En l'expedient no consta el càlcul o el suport documental
que es va utilitzar per a determinar aquest import (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del
RGLCAP).
6. En l'expedient núm. 7 no consta la determinació dels canals de difusió ni la distribució del
cost de la campanya publicitària entre els mitjans de comunicació en funció de la seva
capacitat de difusió, tal com estableix l'article 6 de la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de
publicitat institucional de les Illes Balears. 2
7. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un import
aproximat de 1.268 milers d'euros, registrades pel Consell en les quals no consta a l'SCIB
que s'hagin complert els procediments de contractació establerts en la normativa
corresponent. Aquest incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la
contractació, d'una banda, de nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació de
contractes menors de forma recurrent en el temps i, de l'altra, de béns i serveis per un
import individual superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor.
En el quadre núm. I.1 de l'annex I s'indica la composició de dita despesa per creditor. 3
8. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un import
aproximat de 48 milers d'euros, registrades pel Consell que excedeixen de l'import
contractual i per a les quals no consta la cobertura contractual corresponent. En el quadre
núm. II.1 de l'annex II s'indica la composició de la dita despesa per creditor. 4
2

En la fase d’al·legacions, el Consell aporta un escrit de comunicació de Di7 SL, de data 17 de novembre de 2020, d’informació relativa a la
distribució del cost de les campanyes i la selecció dels canals, elaborat, de forma extemporània, durant el període d'al·legacions a l'Informe
provisional.

3

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.

4

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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9. En el lot 2 de l'expedient núm. 1 de l’IMAS no consta que s'hagi dut a terme un procés de
negociació, per la qual cosa s'incompleix l'element diferenciador que caracteritza aquest
tipus de procediment (art. 178 del TRLCSP). 5
10. Quant a l'expedient núm. 2 de l'IMAS, en l'informe tècnic de valoració de la qualitat de les
mostres de vestuari es posa de manifest que diversos licitadors varen presentar mostres de
vestuaris amb característiques tècniques diferents a les exigides en el PPT. No consta que
la Mesa de Contractació es pronunciàs sobre si els articles que varen presentar aquests
licitadors eren o no substancialment diferents als requerits en la licitació.
11. El preu de licitació del contracte fiscalitzat de la FMT ascendeix a 455 milers d'euros (IVA
exclòs) i el valor estimat del contracte ascendeix a 909 milers d'euros. En l'expedient no
figura un detall del preu per a cada una de les 15 fires previstes per acudir ni el suport
documental del càlcul del preu de licitació. Així mateix, en l'expedient no es justifica el valor
estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren incloent-hi
sempre els costs laborals si n'hi ha (art. 116.4.c LCSP).
12. En la majoria d'expedients fiscalitzats, les factures no s'han pagat en el termini fixat en
l'article 198 de LCSP (216.4 del TRLCSP), la qual cosa pot suposar haver d'abonar
interessos de demora.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites en el paràgraf 1-2 i excepte per les incidències
més significatives descrites en els paràgrafs 3-12 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular de Mallorca 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 i de l'anàlisi del grau de compliment de la normativa de contractació,
amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.
Es distingeix entre els contractes no menors formalitzats i els contractes menors que han
adjudicat l'Administració general del Consell Insular de Mallorca, l'IMAS i la resta d'entitats
dependents. Així mateix, l'apartat de l'Administració general conté l'anàlisi del grau de
compliment de la normativa de contractació.

D.1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
a. Expedients de contractes no menors examinats

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han formalitzat 36
contractes no menors, per un import total de 46.919 milers d'euros, mentre que, durant el 2017,
es varen formalitzar 98 contractes no menors, per un import total de 19.384 milers d'euros.

5

A pesar de l’al·legació formulada, la presentació d’una única oferta no eximeix d'haver de negociar-la amb el licitador.
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Del total de contractes no menors comunicats, se n'han revisat 7, el preu de formalització dels
quals suma 33.230 milers d'euros. Aquesta selecció representa el 70,8 % de l'import total
formalitzat durant l'exercici fiscalitzat, exclosos els contractes privats i els encàrrecs de gestió.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes no menors revisats, així
com les incidències detectades, figuren en el quadre següent:
CIMA 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d' euros) 6
Import
Preu
licitació formalit%
TramiNúm.
Objecte del contracte
Tipus
Procediment
IVA
zació IVA baixa
tació
exclòs
exclòs
Prestació del servei de radiocomunicacions
SIRDEE (Sistema de Radiocomunicacions
Negociat sense
1
311
275 11,5% Serveis Ordin.
Digitals d'Emergència de l'Estat) al Servei de
public.
Bombers de Mallorca.
Reforç de ferm de la Ma-10, del PK 79+500
al PK 93+930 (des cap des Bosquet fins a la
Obert criteri
2
1.607
1.350 16,0% Obres
Ordin.
travessia d'Estellencs). Termes municipals
preu
Banyalbufar i Estellencs
Obres del projecte d'accés a Lloseta des de
la Ma-13. Fase 1. A la carretera Ma-13
Obert criteris
3
(Palma-Inca), en el PK 22.5, carretera Ma8.953
7.014 21,7% Obres
Ordin.
múltiples
13A, entre los PK 23 i 25, i la carretera Ma2111, entre els PK 0 i 2
Execució obres del projecte desdoblament
de la Ma-19, des del final de la variant de
Obert criteris
4
Llucmajor fins a Campos, entre el PK 26,50
30.999
22.722 26,7% Obres
Ordin.
múltiples
(de la Ma-19A) i el PK 36.50 (de la Ma-19A).
Clau: 15-32.0DC
Assistència tècnica al Consell de Mallorca
per a la redacció del projecte de construcció
Negociat sense
5
35
19 44,4% Serveis Ordin.
del condicionament de la Ma-3011 des dels
public.
Hostalots fins a la Ma-3100
Instal·lació de pantalles acústiques en la Ma20 (túnel de Gènova) en el límit de la
Obert criteri
6
64
57 10,0% Obres
Ordin.
parcel·la número 5 del passatge 372 de
preu
Palma de Mallorca (projecte: 17-25.0-ML)
Servei d'inserció publicitària del Consell de
Obert criteris
7
1.792
1.793
0,0% Serveis Ordin.
Mallorca
múltiples

Llei de
contractes
aplicable

Incidències

TRLCSP

3, 5 i 8

TRLCSP

3, 6 i 8

TRLCSP

3, 6 i 8

TRLCSP

3, 5,
6i8

TRLCSP

3

TRLCSP

3, 6
i8

TRLCSP

3, 4, 5, 6
i8

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

CIMA 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l’objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes no menors revisats mostra les
incidències següents:

1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.

6

Quadre modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.

2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe relatiu
a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.

3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
En tots els expedients fiscalitzats consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que
aprova la despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
L'expedient núm. 5 s'ha tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, atès que el
seu valor estimat és inferior als 100 milers d'euros (art. 174.e). Per tramitar el procediment, s'ha
convidat a participar-hi un total de 7 empreses i persones físiques que es consideren
capacitades per a dur a terme l'objecte del contracte, de les quals tan sols han presentat oferta
4. D'altra banda, el Consell també ha rebut proposicions d'altres 4 empreses que no havien
estat convidades a participar en el procediment; això no obstant, atès que han estat lliurades en
termini, l'òrgan de contractació les ha admeses i han passat a formar part del procediment de
contractació i el tècnic les ha de valorar.
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, atès que
el contracte va ser declarat reservat (art. 170.f del TRLCSP) i per exclusivitat tècnica (art.
170.d) del TRLCSP). L'informe sobre l'exclusivitat tècnica es basa en el fet que el Sistema de
Radiocomunicacions Digitals d'Emergència de l'Estat (SIRDEE) ofereix cobertura més bona a la
serra de Tramuntana i a les zones interiors, confinades i subterrànies, que la xarxa TETRA IB
(Terrestrial Trunked Radio) que presta el mateix servei a l'illa de Mallorca. Així mateix, en
l'esmentat informe d'exclusivitat s'informa que s'haurien de reduir a escombraries els 122
terminals en el cas de no continuar la xarxa SIRDEE, que és l'actual xarxa que presta el servei.
No obstant això, en l'expedient no consten les proves de camp que es varen realitzar per
acreditar la diferent cobertura entre ambdues xarxes.
L'expedient núm. 3 s'ha tramitat mitjançant el procediment obert amb criteris múltiples i
correspon a una despesa pluriennal (2018 i 2019) i anticipada. L'òrgan de contractació inicia i
aprova l'expedient al setembre i l'octubre de 2017, respectivament, i l'adjudica en maig de
2018. Atesa la naturalesa de la despesa, anticipada i pluriennal, en l'expedient hauria de
constar la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions corresponents als exercicis 2018 i 2019. No obstant això, en l'expedient figura la
retenció de crèdit a càrrec del pressupost de 2017 pel finançament de les anualitats de 2018 i
2019. En aquest sentit, en el PCAP no es fa constar que l'adjudicació i la formalització del
contracte queden sotmeses a la dita condició suspensiva (art. 110 del TRLCSP). Així mateix, el
document comptable A es registra per la quantitat màxima del contracte en el pressupost
corrent de 2017, en lloc de registrar un document comptable A d'exercicis futurs.
La tramitació de l'expedient núm. 7 es realitza mitjançant procediment obert i es distribueix en
tres lots: Lot 1 Consell Insular de Mallorca (1.793 milers d'euros), Lot 2 Institut Mallorquí d'Afers
Socials (298 milers d'euros) i Lot 3 Consorci Serra de Tramuntana Patrimonial Mundial (62
milers d'euros). Per tramitar aquest expedient, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i el Consorci
Serra de Tramuntana Patrimonial Mundial varen encarregar al Consell Insular de Mallorca la
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tramitació de la licitació del contracte mitjançant la formalització d'un encàrrec de gestió. El 13
de setembre de 2017, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca aprova la despesa
conjunta dels tres lots. Tot i així, la competència per aprovar la despesa dels lots 2 i 3
correspon a la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i al president del Consorci de la
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, respectivament. 7
En l'expedient núm. 7 no consta la determinació dels canals de difusió ni la distribució del cost
de la campanya publicitària entre els mitjans de comunicació en funció de la seva capacitat de
difusió, tal com estableix l'article 6 de la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat
institucional de les Illes Balears. 8
L'expedient núm. 3 correspon a una despesa de caràcter pluriennal. No consta que s'hagi
comprovat que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs no excedeix la quantitat
que resulta d'aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març).
En els expedients núm. 1 i 7 no consta que la Intervenció del Consell hagi signat els
documents de retenció de crèdit per acreditar que hi ha crèdit disponible (art. 109 del TRLCSP).
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat per procediment negociat sense publicitat i l'únic criteri de
negociació és el preu. En el PCAP no consten els criteris d'adjudicació. El caràcter flexible i
l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure criteris d'adjudicació en els
procediments negociats. Si l'únic criteri que interessa és el preu, s'ha de fer constar en el PCAP
que el preu ofert és tant un criteri d'adjudicació com un element de negociació.
En els expedients núm. 3 i 4 no consta la justificació de l'elecció dels criteris per adjudicar el
contracte (art. 106 del TRLCSP).
Tant en el PCAP com en els anuncis de licitació dels expedients núm. 2, 3, 5 i 6 limiten la
presentació d'ofertes a les 14 hores del dia de venciment del termini, en lloc de les 24 hores,
que és el termini en dies naturals que estableix el TRLCSP (art. 159 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 7 el PPT s'inclouen els criteris d'adjudicació i és una clàusula pròpia del
PCAP (art. 67 i 68.3 del RGLCSP).
En els expedients núm. 2, 3, 4, 5 i 6 no consta la memòria econòmica amb el detall de les
possibles repercussions econòmiques que implica el contracte, i que s'ha d'elaborar segons la
base 17 de les Bases d'execució del pressupost.
En l'expedient núm. 2 no consta presentada la declaració del subcontractista que no incorre en
cap dels supòsits ni prohibicions per contractar amb l'Administració, tal com s'exigeix en el punt
32.2 del PCAP.
L'obligació de l'abonament de l'anunci de la licitació dels expedients núm. 2, 3, 4, 6 i 7 s'inclou
en la clàusula 20 «Documentació que ha de presentar el licitador seleccionat per a
l'adjudicació» del PCAP. No obstant això, el Consell Insular exigeix aquesta obligació una
vegada ja adjudicat el contracte. L'article 75 del RGLCSP estableix que la publicitat és a
compte de l'adjudicatari del contracte.

7

En la fase d’al·legacions, el Consell manifesta que, en la sessió del Consell Executiu en la qual s’aprova la despesa, hi eren presents el
president del Consell de Mallorca (a la vegada, president del Consorci de la Serra de Tramuntana i competent per aprovar la despesa d’aquest
òrgan) i la consellera de Benestar i Drets Socials (a la vegada, presidenta de l’IMAS).

8
En la fase d’al·legacions, el Consell aporta un escrit de comunicació de Di7 SL, de data 17 de novembre de 2020, d’informació relativa a la
distribució del cost de les campanyes i la selecció dels canals, elaborat, de forma extemporània, durant el període d'al·legacions a l'Informe
provisional.
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4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
El pressupost total màxim de la despesa de l'expedient núm. 7 ascendeix a la quantitat de
1.793 milers d'euros (IVA exclòs). En l'expedient no consta el càlcul o el suport documental que
es va utilitzar per determinar aquest import (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).

5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 7 no consta la comunicació del contracte al Registre de contractes
del sector públic (art. 333 del TRLCSP). Així mateix, respecte de l'expedient núm. 4 no s'ha
complert el termini legalment previst per comunicar la formalització del contracte al Registre
públic de contractes (art. 333 del TRLCSP).

6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de les proposicions rebudes quan són
preceptives.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
Els expedients tramitats per procediment obert disposen de les actes preceptives de la Mesa
de contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per
admetre'ls i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de contractació
fa la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
En el PCAP de l'expedient núm. 3 per acreditar la solvència tècnica o professional dels
contractistes, s'exigeix la relació dels tècnics o unitats tècniques, maquinària i material de què
es disposa per executar les obres, però sense especificar, en cap cas, les condicions mínimes
o els llindars que s'han d'assolir per ser considerats solvents. Per la seva banda, en l'expedient
núm. 5 per acreditar la solvència tècnica o professional dels contractistes, s'exigeixen les
titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari, personal directiu de l'empresa i personal
responsable de l'execució, però sense indicar quines són les titulacions mínimes que
s'exigeixen (art. 76 del TRLCSP).
En els expedients núm. 2, 3, 4 i 7 tramitats mitjançat procediments oberts, els contractes s'han
adjudicat fora del termini legalment establert (art. 161 del TRLCSP).

7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.

8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista.
En l'expedient núm. 6 la data establerta per al final de l'obra va ser novembre de 2018, si bé la
data de recepció de l'obra va ser al maig de 2019, quan estaven acabats els treballs a la data
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prevista per al final de l'obra. Així mateix, la data del certificat final de l'obra va ser a l'octubre
de 2019 i la va aprovar l'òrgan de contractació al gener de 2020 (art. 222 i 235 del TRLCSP).
Els treballs corresponents a la factura del mes de gener de 2018 relativa a l'expedient núm. 1,
per un import de 14 milers d'euros, s'han executat fora de cobertura contractual i el seu
pagament s'ha tramitat a través d'un REC.
En els expedients núm. 1 i 2 no consta que el Consell hagi verificat ni comprovat el compliment
correcte de cap de les condicions especials d'execució que ha de seguir l'adjudicatari. En
l'expedient núm. 3 no consta la verificació del compliment correcte de l'adjudicatari de les
condicions especials d'execució següents: abonament dels salaris als treballadors (entre 1 i 5
del mes corresponent i no inferiors al que estableix el conveni laboral), formació en matèria
preventiva (excepte la formació en prevenció de coronavirus) i justificació del lliurament dels
equips de protecció individual (EPI). En l'expedient núm. 6 no queda acreditada la verificació
que l'import dels salaris no és inferior al que s'estableix en el conveni laboral.
En l'expedient núm. 5 s'estableixen, en la clàusula R del PCAP, les condicions de pagament
del preu i els percentatges que s'han d'abonar segons el grau d'execució del contracte. En el
moment de la revisió de l'expedient, s'ha abonat al contractista el 97 % de l'import del
contracte; això no obstant, atenent el que s'indicat en el PCAP i el grau d'avenç en què es troba
executat el contracte, tan sols li corresponia abonar el 60 % del preu.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 s'han realitzat pagaments que superen el termini
màxim de 30 dies, des de la data d’aprovació de la certificació o factura (art. 216.4 del
TRLCSP). 9
b. Expedients de contractes menors examinats

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han adjudicat 148
contractes menors, per un import total de 1.477 milers d'euros.
Del total de contractes menors comunicats se n'han revisat 4 corresponents a l'exercici
fiscalitzat, el preu d'adjudicació dels quals sumen 111 milers d’euros.
Els contractes no menors revisats figuren en el quadre següent:
Núm. ordre

Tipus

1

Serveis

2

Serveis

3

Obres

4

Obres

CIMA 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en euros)
Objecte del contracte
Manteniment i suport de la plataforma de virtualització corporativa
(2018/234/SER/MEN)
Direcció artística, coordinació i assessorament del disseny i
planificació en l'execució del Mallorca World Folk Festival 2018
(2018/85/SER/MEN)
Estabilització de talussos a la MA1131 al Port de Valldemossa
(2018/39/OBR/MEN)
Estabilització de talussos a la MA2210 PK 6 i 9 Formenteror
(2018/38/OBR/MLEN)

Import

Llei de contractes aplicable
9

LCSP

15

LCSP

44

TRLCSP

43

TRLCSP

En relació amb l'expedient núm. 2, el 22 de maig de 2018, l'òrgan de contractació resol
desestimar el procediment iniciat per contractar la direcció artística, la coordinació i
l'assessorament del disseny i de la planificació del Mallorca World Folk Festival 2018 mitjançant
un contracte menor (2018/85/SER/MEN). No obstant això, el desistiment no va impedir iniciar
un nou procediment i, el 23 d'agost de 2018, es va adjudicar el contracte del Mallorca World
Folk Festival 2018 mitjançant un nou contracte menor (2018/149/SER/MEN). Respecte de
l'Informe l'anàlisi de l'SCIB, s'ha dut a terme la fiscalització d'aquest darrer contracte menor.
9

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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A partir de l'anàlisi efectuada de cada un dels contractes menors seleccionats, s'han posat de
manifest les incidències següents:
En cap dels contractes no consta la comunicació al Registre de contractes del servei públic per
inscriure'ls-hi (art. 346 de la LCSP i art. 333 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 2 s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30 dies des
de la data de conformitat de la factura (art. 198 de la LCSP i art. 216 del TRLCSP).
c.

Compliment de la normativa de contractació

Tal com s'ha posat de manifest en l'apartat I.5 d'aquest Informe, a més de l'examen dels
expedients seleccionats realitzat en els apartats anteriors, l'SCIB ha dut a terme una revisió
limitada sobre el grau de compliment de l'Administració general del Consell de la normativa de
contractació que li ha resultat aplicable en 2018. En aquest sentit, s'ha revisat, de forma global,
que les despeses registrades s'han tramitat mitjançant un procediment de contractació establert
en la normativa de contractació, i també s'ha dut a terme una revisió general sobre la utilització
adequada i raonable del procediment de contractació menor.
El Consell Insular de Mallorca registra les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la
liquidació del pressupost de despesa en una única fase d'execució pressupostària «O» o
agrupades en diverses fases pressupostàries «ADO». El total d'obligacions reconegudes en
fase O ascendeix a 77.762 milers d'euros, mentre que les registrades en diverses fases ADO
ascendeix a 27.892 milers d'euros. Les despeses registrades agrupades en diverses fases
pressupostàries ADO presenten més risc que no s'hagin tramitat mitjançant un procediment de
contractació adequat, atès que aquestes despeses deriven, principalment, de contractes que
s'han tramitat mitjançat un procediment de contractació menor.
L'SCIB destaca que el volum de contractes menors adjudicats que el Consell ha comunicat
ascendeix a un total de 1.477 milers d'euros, que representa el 2,5 % del volum total de
contractes menors adjudicats i no menors formalitzats durant l'exercici 2018.
Les incidències detectades en l'avaluació del grau de compliment del Consell de la normativa
de contractació que li resulta aplicable en 2018 són les següents:
−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un
import aproximat de 1.268 milers d'euros, registrades pel Consell en les quals no
consta que s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de
contractació. Aquest incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat que
s'han contractat nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes
menors de forma recurrent en el temps, i també béns i serveis per un import individual
superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor. En el quadre
núm. I.1 de l'annex I s'adjunta la composició de l'esmentada despesa per creditor. 10

−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un
import aproximat de 48 milers d'euros, registrades pel Consell que excedeixen l'import
contractual i per a les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm. II.1 de
l'annex II s'adjunta la composició de l'esmentada despesa per creditor. 11

10

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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L'import de les incidències descrites en els dos paràgrafs anteriors representa un 1,2 % sobre
el total de les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la liquidació del pressupost de
despesa del Consell. 12
−

El Consell Insular no ha facilitat a l'SCIB els informes de l'òrgan de contractació que
justifiquen de manera motivada la necessitat del contracte i que no se n'altera l'objecte
(art. 118.2 de la LCSP) dels contractes menors sol·licitats que ascendeixen a 108
milers d'euros. En el quadre núm. III.1 de l'annex III s'adjunta la composició de la dita
despesa per creditor.

−

L'import de les obligacions reconegudes agrupades en diverses fases pressupostàries
ADO i que deriven, principalment, de la tramitació d'un expedient de contracte menor
ascendeix a 3.482 milers d'euros, mentre que l'import total de contractes menors dels
quals s'ha informat ascendeix a 1.477 milers d'euros. L'SCIB no pot garantir la integritat
de la relació de contractes menors que ha retut el Consell, atès que no disposa de la
informació adequada per identificar la part de l'import dels ADO que no correspon a
contractes menors.

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

Expedients de contractes no menors examinats

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han formalitzat 29
contractes no menors, per un import total de 17.176 milers d'euros, mentre que, durant el 2017,
se'n varen formalitzar 33, per un import total de 10.968 milers d'euros.
Del total de contractes no menors dels quals s'ha informat, se n'han revisats 2, el preu de
formalització dels quals suma 4.614 milers d'euros. Aquesta selecció representa el 26,9 % de
l'import total formalitzat durant l'exercici fiscalitzat, exclosos els contractes privats i els
encàrrecs de gestió.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes no menors revisats, així
com les incidències detectades, figuren en el quadre següent:

Núm.

1

12

IMAS 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Preu
Import
formalit
%
licitació
Trami- ProcediObjecte del contracte
-zació
Tipus
baixa
IVA
tació
ment
IVA
exclòs
exclòs
Servei de 32 places d'acolliment residencial
d'intervenció terapèutica en centres d'acció
educativa especial per a menors amb problemes
de conducta de 6 a 17 anys, en situació de
Negociat
desprotecció i dependents de l'IMAS.
LOT 1: Programa d'intervenció terapèutica amb
4.525
4.500 0,6% Serveis
Ordin.
sense
reunificació familiar o pronòstic incert amb relació
públic.
a la reunificació, mixt, de 13 a 17 anys.
LOT 2: Programa d'intervenció terapèutica amb
reunificació familiar o pronòstic incert amb relació
a la reunificació, mixt, de 6 a 12 anys.
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Núm.

2

IMAS 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Preu
Import
formalit
%
licitació
Trami- ProcediObjecte del contracte
-zació
Tipus
baixa
IVA
tació
ment
IVA
exclòs
exclòs
Subministrament de vestuari per a les
residències de l'IMAS.
LOT 1: vestuari personal sanitari i serveis
Obert
SubminisLOT 2: jaquetes màniga llarga
137
114 16,4%
Ordin.
criteris
trament
LOT 3: sabates personal sanitari i serveis
múltiples
LOT 4: vestuari personal de cuina i serveis
LOT 5: vestuari personal de manteniment

Llei de
contractes
aplicable

Incidències

TRLCSP

2, 3, 5,
6, 7 i 8

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

IMAS 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l’objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes revisats mostra les incidències
següents:

1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.

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 els dos expedients revisats consta
l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i
també a la descripció del seu objecte.
No consta en cap expedient la justificació de la divisió de l'objecte del contracte en lots (art. 86
del TRLCSP). 13

3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Els dos expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
L'expedient núm. 1 s'ha tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, atès que
prèviament es va seguir un procediment obert i tramitació ordinària que va ser declarat desert
(art. 170.d del TRLCSP). L'expedient núm. 2 ha estat objecte de tramitació ordinària i per
procediment obert amb criteris múltiples.
En els expedients núm. 1 i 2, el PPT conté els criteris d'adjudicació quan es tracta d'una
clàusula pròpia del PCAP (art. 67 i 68.3 del RGLCSP).

13

En la fase d'al·legacions, l'IMAS ha aportat la justificació de la divisió de l'objecte del contracte en lots de l'expedient núm. 1.
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La instrucció per a la incorporació de criteris socials en els contractes públics de l'IMAS, que va
aprovar el president de l'Institut el 19 de maig de 2010, disposa la incorporació de les
condicions especials d'execució als contractes que requereixen la contractació laboral de
personal. En el PCAP de l'expedient núm. 1 no consta cap condició especial d'execució del
contracte.
En el PCAP de l'expedient núm. 2 es limita la presentació d'ofertes a les 14 hores del dia de
venciment del termini, en lloc de les 24 hores, que és el termini en dies naturals que estableix el
TRLCSP (art. 159 del TRLCSP).

4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.

5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 1 no consta la publicació de la formalització dels contractes en el BOE o
BOIB (art. 154 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 no consta acreditat que els adjudicataris hagin abonat l'anunci de la
licitació en els butlletins oficials, tal com s'estableix en el PCAP.
En l'expedient núm. 1 la comunicació dels contractes al Registre de contractes del sector públic
s'ha realitzat fora del termini legalment establert (art. 333 de la TRLCSP).

6. Selecció dels contractistes
En els dos expedients revisats consten els certificats de proposicions rebudes quan eren
preceptius i han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i tècnica o
professional. Així mateix, es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En els dos expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent per a tots els lots.
El PCAP de l'expedient núm. 2 no determina el nombre d'anys al qual, com a màxim, ha d'anar
referit el volum de negocis que el licitador ha d'aportar per acreditar la solvència econòmica i
financera, i que l'article 75 del TRLCSP estableix en tres anys.
En l'expedient núm. 2, en l'informe tècnic de valoració de la qualitat dels productes (criteri
d'adjudicació) dels lots 4 i 5 no consta el suport de les puntuacions atorgades a cada un dels
productes que han presentat els licitadors. Així mateix, respecte del lot 4, en el dit informe
tècnic no consta la puntuació de la presentació de les fitxes tècniques dels productes avalades
per un laboratori acreditat tècnicament i que el PCAP puntua amb 10 punts.
En l'expedient núm. 1, en general, no consta el suport de les valoracions que han atorgat els
tècnics a cada un dels apartats de les propostes tècniques que han presentat els licitadors.
Respecte del lot 1 de l'expedient núm. 1, a l'abril de 2018, l'òrgan de contractació resol la
classificació de les proposicions presentades per ordre decreixent i requereix la documentació
establerta en l'article 151.2 del TRLCSP al licitador classificat en primer lloc. Amb posterioritat,
al maig de 2018, l'òrgan de contractació inicia un procés de negociació amb els licitadors
presentats. Cal assenyalar que l'ordre cronològic no és el correcte, atès que, fins que no
finalitza la negociació, es desconeix l'ordre de la classificació (art. 151 del TRLCSP).
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Quant al lot 2 de l'expedient núm. 1, no consta el darrer rebut de l'impost sobre activitats
econòmiques de l'adjudicatari i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l'impost. En cas que l'adjudicatari estigués exempt de l’impost, tampoc consta el
document d’alta i una declaració responsable en què s'acredita aquesta circumstància. 14
En l'expedient núm. 2 l'informe tècnic de valoració de la qualitat dels productes (criteri
d'adjudicació) del lot 3, valora la qualitat dels productes que han presentat els licitadors atenent
els criteris establerts en el PCAP respecte dels lots 4 i 5, que són diferents als establerts
respecte del lot 3.
Quant als lots 2, 3, 4 i 5 de l'expedient núm. 2 no consta la situació al corrent de les
obligacions tributàries dels adjudicataris amb el Consell Insular de Mallorca i l'IMAS, tal com
s'estableix en el PCAP. 15
Per valorar la qualitat del producte «jaqueta màniga llarga tipus dessuadora», que conté el lot 2
de l'expedient núm. 2, es tenen en compte, principalment, cinc indicadors establerts en el
PCAP, que s'extreuen de les fitxes tècniques dels fabricants. Cadascun d'aquests indicadors es
puntua fins a un màxim de 25 i la puntuació total resultant s'obté de la suma de tots els
indicadors dividit per cinc. El PCAP fixa una puntuació màxima per al conjunt d'aquests cinc
indicadors de 20 punts. Consegüentment, la puntuació màxima per indicador individualment i la
puntuació màxima per al conjunt d'indicadors establerts en el PCAP no són congruents. Així
mateix, només un dels cinc indicadors es puntua en l'informe tècnic de valoració, i és zero la
puntuació de la resta d'indicadors per a tots els licitadors presentats. Aquest fet és indicatiu que
aquests indicadors establerts per valorar la qualitat dels productes del lot 2 no eren adequats.
La clàusula Q del PCAP de l'expedient núm. 2 estableix que no es permet la subcontractació.
No obstant això, en el quadre de criteris d'adjudicació del contracte del PCAP, s'estableix com
un únic criteri social la subcontractació amb alguna empresa d'inserció, entitats socials o
solidàries sense afany de lucre d'acord amb la instrucció per a la incorporació de criteris socials
en els contractes públics de l'IMAS, que el president de l'Institut va aprovar el 19 de maig de
2010. Aquest criteri social representa una ponderació del 3 per cent sobre el total del barem
d'adjudicació. La dita clàusula Q i el criteri social establert en el quadre de criteris d'adjudicació
del PCAP no semblen congruents. Així mateix, l'article 10 de l'esmentada Instrucció disposa
que els criteris d'adjudicació de caràcter social tenen una ponderació entre el 10 i el 25 per cent
sobre el total del barem d'adjudicació.
Respecte de l'expedient núm. 2, en l'informe tècnic de valoració de la qualitat de les mostres de
vestuari es posa de manifest que diversos licitadors varen presentar mostres de vestuaris amb
característiques tècniques diferents a les exigides en el PPT. En aquest sentit, en el lot 1 un
licitador va presentar la mostra de la casaca del pijama sanitari amb coll en punta en lloc de coll
rodó amb tancament de pressió (clips). En el lot 2, un licitador va presentar una mostra de
jaqueta dessuadora que no complia el 35 % mínim de cotó i altres quatre licitadors varen
presentar la jaqueta dessuadora amb butxaques sense cremallera, quan el requisit establert en
el PPT era amb cremallera. En el lot 3, dos licitadors varen presentar la mostra d'unes sabates
sanitàries no resistents a la penetració i l'absorció a l'aigua, i un altre licitador les va presentar
sense folre interior, característiques tècniques que no s'ajustaven a les exigides en el PPT.
Finalment, en el lot 4, un licitador va presentar la mostra d'unes sabates home/dona de cuina
14
En la fase d’al·legacions, l’IMAS aporta una declaració responsable de l’adjudicatari en la qual aquest informa que no es troba de baixa en
l’IAE ni ha sol·licitat a l’Agència Tributària l’exempció d'aquest impost.
15

En la fase d’al·legacions, l’IMAS aporta els certificats que ha expedit el Consell Insular amb data 16 de novembre de 2020, que acrediten que
els adjudicataris es troben al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
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sense folre interior quan aquest és un requisit exigit en el PPT. Els tècnics varen valorar els
patrons (criteri d'adjudicació) de les mostres descrites dels lots 1 i 2 amb zero punts, i la
qualitat dels productes (criteris d'adjudicació) de les mostres dels lots 3 i 4 també amb zero
punts. No consta que la Mesa de contractació es pronunciàs sobre si els articles que varen
presentar aquests licitadors eren o no eren substancialment diferents als requerits a la licitació.
En el PCAP de l'expedient núm. 1, per acreditar la solvència tècnica o professional dels
contractistes, s'exigeix la relació dels principals serveis efectuats, però sense especificar, en
cap cas, les condicions mínimes o els llindars que s'han d'assolir per ser considerats solvents
(art. 78 del TRLCSP). Així mateix, per acreditar la solvència econòmica i financera dels
licitadors, s'exigeix la justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals i una declaració del volum anual de negocis sense especificar, en cap cas, les
condicions mínimes o els llindars que, en funció de l'objecte del contracte, s'han d'assolir per
ser considerats solvents (art. 75 del TRLCSP). En el cas del volum anual de negocis tampoc
s'estableix els nombres d'anys al qual, com a màxim, ha d'anar referit aquest volum.
En l'expedient núm. 2 el contracte s'ha adjudicat fora del termini legalment establert (art. 161
del TRLCSP).
En l'expedient núm. 1 no consta la comunicació de les adjudicacions a la Comissió Europea
(art. 154.3 del TRLCSP).
En el lot 2 de l'expedient núm. 1 no consta que s'hagi dut a terme un procés de negociació, per
la qual cosa s'incompleix l'element diferenciador que caracteritza aquest tipus de procediment
(art. 178 del TRLCSP). 16
En el lot 3 de l'expedient núm. 2, l'oferta econòmica que ha presentat un licitador (no
adjudicatari) compleix els paràmetres establerts en el PCAP per ser considerada una oferta
anormal o desproporcionada. En l'expedient no consta que s'hagi donat audiència al licitador
que va presentar l'oferta perquè en justificàs la valoració i les condicions. Tampoc consta
exclòs aquest licitador (art. 152 del TRLCSP).

7. Formalització del contracte
Respecte dels lots 2, 3, 4 i 5 de l'expedient núm. 2, els licitadors proposats com a adjudicataris
varen constituir una fiança del 10 % sobre el pressupost base de licitació a requeriment de
l'òrgan de contractació en lloc del 5 % establert en el PCAP. Amb posterioritat, l'òrgan de
contractació va aprovar la devolució als adjudicataris de la fiança constituïda de més que a la
data de tancament del nostre treball de camp no consta tornada. 17
La clàusula H.2 del PCAP de l'expedient núm. 1 disposa la constitució d'una garantia definitiva.
No obstant això, en el punt 18 del PPT s'estableix l'exempció de constituir una garantia
definitiva. En aquest cas concret, el PCAP i el PPT no són congruents. Cal assenyalar que la
resolució d'adjudicació d'ambdós lots informa de l'exempció de la garantia definitiva.
La data de formalització del contracte de tots els lots de l'expedient núm. 2 va ser anterior a la
data en què els adjudicataris varen rebre la notificació de l'adjudicació. L'article 156 del
TRLCSP estableix que la formalització del contracte ha de fer-se no més tard dels 15 dies
hàbils posteriors a la data en què els licitadors i els candidats rebin la notificació de
l'adjudicació.
16

A pesar de l’al·legació formulada, la presentació d’una única oferta no eximeix d'haver de negociar-la amb el licitador.

17

En la fase d’al·legacions, s’aporta la notificació del Departament de Tresoreria de la Resolució de Presidència, de 16 d’octubre de 2020, de
devolució de les garanties definitives del contracte.
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8. Execució del contracte
En els dos expedients examinats consten les factures que ha emès el contractista.
La clàusula C del PCAP de l'expedient núm. 2 estableix que el termini de duració del contracte
és de 45 dies naturals, comptadors des de la data de formalització del contracte. Durant la
revisió que ha dut a terme l'SCIB, s'ha posat de manifest que, per a tots els lots, l'execució del
contracte ha superat aquest termini.
Quant al lot 1 de l'expedient núm. 1, no consta que el nou adjudicatari del servei hagi subrogat
els treballadors que prestaven el servei en aquell moment, tal com s'estableix en el PCAP i el
PPT. 18
La clàusula W del PCAP de l'expedient núm. 2 estableix que el contractista està obligat a lliurar
els béns objecte de subministrament als centres residencials en un termini de 45 dies naturals
comptadors des de la data de la comanda. No s'ha pogut verificar el compliment d'aquest
termini, atès que l'Institut no ha facilitat a l'SCIB una còpia de les comandes remeses als
contractistes.
Respecte del lot 2 de l'expedient núm. 1, no consta una memòria anual que inclogui les dades
estadístiques (nombre de menors atesos, sexe i edat, període d’ingrés i forma de sortida del
centre, temps mitjana d’estada), els casos atesos d’especial rellevància, les actuacions que
s’han realitzat en el centre i el grau de compliment de la programació anual, els canvis
efectuats i les propostes de millora respecte a la programació anual. Aquesta memòria s'exigeix
en el PPT com a documentació que ha d'aportar l'adjudicatari durant el desenvolupament del
contracte (s’ha de presentar abans del 31 de març de l’any següent).
Pel que fa al lot 1 de l'expedient núm. 1, no consta una auditoria externa dels comptes anuals
de l'adjudicatari, tal com s'exigeix en el PPT.
No consta la devolució de la fiança constituïda als adjudicataris dels cinc lots de l'expedient
núm. 2 ja finalitzat el termini de garantia establert en el PCAP (art. 102 del TRLCSP). 19
En tots els expedients s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30 dies des de la
data d'aprovació de la certificació o factura (216.4 del TRLCSP). 20
b.

Expedients de contractes menors examinats

L'IMAS ha retut a l'SCIB una relació d'operacions pressupostària (AD i ADO) del capítol 2 i 6
dels pressuposts de despeses que, segons l'IMAS, es correspon als contractes menors
adjudicats en 2018. Aquesta relació s'ha tramès fora de termini i no a través de la Plataforma
de rendició (art. 335 LCSP i Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova
la Instrucció relativa a la tramesa de la informació contractual del sector públic local de les Illes
Balears). Així mateix, la informació retuda no conté tota la informació que determina la dita
Instrucció de la Sindicatura de Comptes, de la qual destaquen les dades bàsiques del
contracte: data d'adjudicació, duració, número de referència i si s'ha publicat. També s'ha pogut
comprovar que l'esmentada informació conté operacions pressupostàries de contractes no
menors per un import inferior als llindars d'un contracte menor. Consegüentment, l'SCIB no pot
garantir la integritat de la població de contractes menors que ha retut l'IMAS.
18
En la fase d’al·legacions, l’IMAS informa que tots els treballadors varen ser absorbits per una altra empresa i que, per aquest motiu, es va
haver de contractar nou personal. En qualsevol cas, l’IMAS no aporta cap prova d’auditoria que corrobori aquest fet.
19

En la fase d’al·legacions, s’aporta la notificació del Departament de Tresoreria de la Resolució de Presidència, de 16 d’octubre de 2020, de
devolució de les garanties definitives del contracte.

20

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han adjudicat 1.696
contractes menors, per un import total de 1.512 milers d'euros.
Del total de contractes menors que s'han comunicat a l'SCIB, se n'han revisat 4 corresponents
a l'exercici 2018, el preu d'adjudicació dels quals sumen 78 milers d’euros.
Els contractes menors revisats figuren en el quadre següent:
Núm. ordre

Departament

1

Obres

2

Serveis

3

Serveis

4

Obres

IMAS 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en milers euros)
Objecte del contracte
Import
Contracte obres interior de la planta tercera centre d'acollida
des Puig des Bous
Serveis d'activitat extraescolars (judo) als centres d'acollida des
Puig des Bous (120 hores). Període 08/01/18-31/12/18).
Servei manteniment ascensors centres transferits generdesembre 2018.
Substitució de canonades d'aigua calenta sanitària, calefacció i
aigua freda a la residència d'Huialfàs.

Llei de contractes aplicable
38

TRLCSP

6

TRLCSP

11

TRLCSP

23

LCSP

A partir de l'anàlisi efectuada de cada un dels contractes menors seleccionats, s'han posat de
manifest les incidències següents:
El contracte núm. 1 no correspon a un contracte menor, sinó que al registre de l'operació
comptable AD de 2018 consta com un contracte no menor.
El contracte menor núm. 3 es correspon al servei de manteniment d'ascensor dels centres
transferits del Govern Balear al Consell lnsular de Mallorca (Residència i Centre de dia OMS Sant Miquel, Centre de dia Can Clar, Centre Son Bru i Centre Can Real). Aquest contracte
deriva d'un contracte no menor que va licitar i adjudicar la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, en el qual s'acorda el període del
servei des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018. Aquesta Fundació va dur a
terme la tramitació de la contractació, atès que en aquells moments gestionava els centres
transferits. Amb efectes d'1 de gener de 2018 l'IMAS passa a gestionar aquests centres.
Consegüentment, aquesta despesa no deriva d'un contracte menor.
En aquest mateix contracte núm. 4 la factura corresponent als servei prestats no conté la
retenció en concepte d'IRPF. Atès que el creditor és una personal física i d'acord amb la Llei de
l'IRPF, l'IMAS hauria d'haver retingut el 15 % del total de la base imposable de la factura en
concepte d'IRPF. En tot cas, si no s'havia d'aplicar la dita retenció, s'hauria d'haver acreditat a
l'expedient. Així mateix, la dita factura no conté el CIF de l'IMAS (RD 1619/2012, de 30 de
novembre).
En cap dels contractes menors no consta la comunicació al Registre de contractes del servei
públic per incriure'ls-hi (art. 346 de la LCSP i art. 333 del TRLCSP).
En tots els contractes s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30 dies des de la
data d'aprovació de la certificació o factura (art. 198 de la LCSP i 216 del TRLCSP). 21

D.3. ALTRES ENTITATS DEPENDENTS
a.

Expedients de contractes no menors examinats

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han formalitzat 6
contractes no menors d'altres entitats dependents del Consell Insular, per un import total de

21

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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1.197 milers d'euros, mentre que, durant l'exercici 2017, se'n varen formalitzar 15, per un import
total de 1.057 milers d'euros.
A més de la revisió dels contractes no menors de l'Administració general del CIMA i de l'IMAS,
s'ha revisat un contracte no menor de la Fundació Mallorca Turisme.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació del contracte no menor que s'ha revisat, així
com les incidències detectades, figuren en el quadre següent:
FMT 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Import
Preu
licitació
formalit%
TramiProcediNúm.
Objecte del contracte
Tipus
IVA
zació IVA baixa
tació
ment
exclòs
exclòs
Creativitat, disseny i construcció en règim de
lloguer, muntatge, desmuntatge, transport,
Obert criteris
1
455
443 2,6% Serveis Ordin.
emmagatzematge, manteniment i serveis
múltiples
complementaris dels estands

Llei de
contractes
aplicable

Incidències

LCSP

3, 4, 5,
6, 7 i 8

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

FMT 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l’objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització de l'esmentat contracte no menor mostra les incidències següents:

1. Aspectes generals
Conforme a la nova LCSP, la Fundació Mallorca Turisme és un poder adjudicador que no té la
consideració d'administració pública. Com a tal, li és aplicable el títol I del llibre III de
l'esmentada llei.
L'òrgan de contractació, que és la directora de la Fundació per acord del Patronat de la
Fundació pres en data 15 de desembre de 2017, ha efectuat de manera correcta l'aprovació de
cadascuna de les fases de l'expedient de contractació examinat.

2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients.
En l'expedient examinat consta l'informe referent a la conveniència d'efectuar el contracte, la
finalitat pública per satisfer i la descripció del seu objecte.

3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient examinat ha estat objecte de tramitació ordinària mitjançant el procediment obert
amb criteris múltiples.
El Patronat de la Fundació, el 15 de desembre de 2017, acorda nomenar la directora de la
Fundació titular de l'òrgan de contractació dels expedients que faci la Fundació, incloent-hi els
que superin la quantitat de 100 milers d'euros, sempre que el Patronat els aprovi. No obstant
això, no consta l'aprovació del Patronat de l'expedient objecte de l'examen.
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En l'expedient consta una memòria justificativa de la necessitat i la insuficiència de mitjans que
ha signat l'òrgan de contractació i un certificat d'existència de crèdit que acredita el finançament
del contracte. Ambdós documents són d'11 de setembre de 2018, posterior a l'aprovació de
l'expedient, del PCAP, del PPT i de l'autorització de la despesa per l'òrgan de contractació de
10 de setembre de 2018.
L'òrgan de contractació justifica la no-execució en lots de la licitació pública del contracte de
serveis de creativitat i disseny, construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge,
transport, emmagatzematge, manteniment i serveis complementaris dels estands propis de la
Fundació a les fires nacional i internacional perquè els treballs s'han de coordinar i la realització
de manera independent dificultaria l'execució correcta.
El PCAP no conté l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació (art. 122.2 de la LCSP), ni els
paràmetres objectius que haurien de permetre identificar els casos en què una oferta es
considera anormal (art. 149.2 de la LCSP). Així mateix, el criteri de desempat que figura en el
PCAP no està vinculat a l'objecte del contracte (art.147 de la LCSP).

4. Preu dels contractes
El preu de licitació de contracte ascendeix a 455 milers d'euros (IVA exclòs) i el valor estimat
del contracte, a 909 milers d'euros. En l'expedient no figura un detall del preu per a cada una
de les 15 fires previstes a acudir ni el suport documental del càlcul del preu de licitació. Així
mateix, en l'expedient no es justifica el valor estimat del contracte amb una indicació de tots els
conceptes que l'integren, incloent-hi sempre els costs laborals si n'hi ha (art. 116.4.c de LCSP).
En l'expedient no consta justificada l'elecció de les fórmules per avaluar el criteri d'adjudicació
preu (art. 146.2 de la LCSP).

5. Publicitat dels contractes
No consta en l'expedient la publicació de la composició de la Mesa de contractació en el perfil
de contractant de la Fundació (art. 326.3 de la LCSP).
En l'expedient no consta la notificació de l'adjudicació als licitadors i la publicació de
l'adjudicació en el perfil del contractant es va realitzar fora de termini (art. 151 de la LCSP).
No consta en l'expedient la publicació de l'anunci de la formalització del contracte en el DOUE i
la publicació de la formalització del contracte en el perfil de contractant es va realitzar fora de
termini (art. 154 de la LCSP).
No consta la comunicació del contracte al Registre de contractes del sector públic (art. 346.3 de
la LCSP).
El termini per a la recepció de les ofertes que figura en l'anunci de licitació publicat en el DOUE
és el 18 d'octubre de 2018; en canvi, el termini que figura en l'anunci de licitació publicat en el
BOE és el 25 d'octubre de 2018 fins a les 14 hores. Cal assenyalar que les dues úniques
empreses que varen licitar varen presentar la proposta el 25 d'octubre i una dels quals va ser
exclosa per presentar la proposta a les 14.20 hores.
Tant el PCAP com l'anunci de licitació publicat en el DOUE limiten la presentació d'ofertes a les
14 hores del dia de venciment del termini, en lloc de les 24 hores, que és el termini en dies
naturals que estableix la LCSP (art. 156 de la LCSP).
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En l'anunci de licitació publicat en el BOE apareix un CPV addicional que no té relació amb el
contracte que es pretén adjudicar (CPV 79000000-Serveis a empreses: legislació,
mercadotècnia, assessoria, selecció de personal, impremta i seguretat).

6. Selecció dels contractistes
En l'expedient examinat han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional i consta la resolució d'adjudicació del contracte que ha dictat l'òrgan
competent.
En l'expedient no consten justificats els criteris emprats de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera, i els criteris per adjudicar el contracte (art. 116.4 de la LCSP).

7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en el contracte
d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació
preceptiva per formalitzar el contracte.
En l'expedient fiscalitzat, en la formalització del contracte no s'ha respectat el termini mínim
establert en l'article 153 de la LCSP des de la notificació de l'adjudicació, per a contractes
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació.

8. Execució del contracte
En l'expedient consten les factures que ha emès el contractista.
Quant a la revisió del termini de pagament de les factures establerts en l'article 198.4 de la
LCSP, s'ha posat de manifest que els pagaments s'han produït dins els 30 dies des de la data
d'aprovació de la certificació o factura. No obstant això, en dues factures analitzades s'ha
observat que la conformitat de la factura s'ha produït superant els 30 dies des de la data de
l'entrega efectiva de l'estand de la fira (art. 198.4 de la LCSP). 22
b.

Expedients de contractes menors examinats

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, durant l'exercici 2018 s'han adjudicat 16 contractes
menors d'altres entitats dependents del Consell Insular, per un import total de 202 milers
d'euros.
El Consell no ha informat l'SCIB dels contractes menors o, si escau, no ha aportat un certificat
negatiu per fer constar que el Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial i la Fundació
Teatre Principal de Palma no han adjudicat cap contracte menor (Acord del Consell de la
Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa de la informació
contractual del sector públic local de les Illes Balears). En canvi, ha informat dels contractes
menors que han adjudicat l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, el Consorci de les Tecnologies
de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca i la Fundació Mallorca Turisme. De la resta
d'entitats dependents, el Consell ha informat que no han tramitat contractes.
A més de la revisió dels contractes menors adjudicats de l'Administració general del CIMA i de
l'IMAS, s'han revisat dos contractes menors que ha adjudicat la Fundació Mallorca Turisme.
Els contractes no menors revisats figuren en el quadre següent:

22
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Núm. ordre
1
2

Departament
Servei
Subministrament

FMT 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en milers euros)
Objecte del contracte
Import
Llei de contractes aplicable
Disseny i definició de l'itinerari cultural europeu Ramon Llull
16 LCSP
Compra i manteniment fotocopiadora
7 LCSP

A partir de l'anàlisi efectuada de cada un dels contractes menors seleccionats, s'han posat de
manifest les incidències següents:
En l'expedient núm. 2, no consta l'acta de conformitat de la factura en la recepció del bé, ni
tampoc el justificant de pagament del subministrament, per la qual cosa no s'ha pogut
comprovar si aquest s'ha efectuat dins el termini legalment establert (art. 210.2 i 198 de LCSP).
En els dos contractes menors revisats no consta que s'hagi publicat la informació sobre
l'adjudicació en el perfil de contractant (art. 63.4 de LCSP), ni que s'hagin comunicat al Registre
de contractes del servei públic per inscriure'ls-hi (art. 346 de la LCSP i art. 333 del TRLCSP).

E.

RECOMANACIONS

Incloure en el PCAP condicions especials d'execució, tal com estableix la nova Llei de
contractació. Així mateix, establir uns indicadors d'impacte, configurats de forma
objectiva, que permetin comprovar el compliment de les condicions especials
d'execució.
Retre els contractes menors de totes les entitats dependents a la Sindicatura de comptes
en forma i termini, com estableix l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel
qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa de la informació contractual del sector
públic local de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018).
Ajustar la redacció del PPT al contingut i els punts per incloure establerts en la
normativa de contractació.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Comprovar que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs, en els casos de
despeses de caràcter pluriennal, no excedeix la quantitat que resulta d'aplicar uns
determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març).
Justificar excepcionalment la modificació dels percentatges i els límits establerts en la
llei.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o els llindars necessaris per complir els
requisits de solvència econòmica i tècnica que s'han d'acreditar.
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
adjudicar els contractes.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP i 198 de la LCSP.
Incloure en el PCAP els paràmetres objectius que permetin identificar ofertes
anormalment baixes, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt¸ quan s'utilitzin una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
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3. CONSELL INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors formalitzats que ha tramès el Consell Insular de Menorca
consta un total de 37 contractes formalitzats, per un import conjunt de 18.791 milers d’euros,
mentre que, en el 2017, se'n varen formalitzar 31, per un import de 12.978 milers d’euros.
Per analitzar l'activitat contractual del Consell Insular de Menorca, s'han distingit les tres àrees
següents: l'Administració general del Consell, el Consorci de Residus i Energia de Menorca,
que és un poder adjudicador que té la consideració d'Administració pública i la Fundació
Foment del Turisme de Menorca, que és un poder adjudicador que no té la consideració
d'Administració pública.
El Consell ha informat l'SCIB de la contractació que han efectuat el Consorci de Residus i
Energia de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la societat mercantil Servei
d'Informàtica de Menorca, SA. Quant a la resta d'entitats dependents, el Consell ha informat
que no han formalitzat contractes durant l'exercici 2018.
La classificació dels contractes formalitzats en 2018, en funció del seu objecte, per a cada una
de les àrees indicades, és la següent:
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió de serveis
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
Total

CIME 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depen.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
Import
6
309
1
86
7
395
14
7.546
5
3.173
19
10.719
1
42
1
42
1
915
1
915
1
5.469
1
5.469
7
970
7
970
1
281
1
281
29
14.336
8
4.455
37
18.791

Total
% / nombre
19%
51%
3%
3%
3%
19%
3%
100%

CIME 2018. EXPEDIENT PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 18.791)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Gestió de serveis
públics
970
5%
Concessió de
serveis
5.469
29%

Privats
281
2%

Administratius
especials
915
5%
Subministrament
42
0%

Obres
395
2%

Serveis
10.719
57%
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2%
57%
0%
5%
29%
5%
2%
100%
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Quant al procediment d'adjudicació emprat, és el següent:
Procediment d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Obert simplificat
Derivat Acord marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
Total

CIME 2018. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depend.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
Import
2
1.001
2
1.001
13
13.173
5
3.421
18
16.594
1
42
1
42
1
33
1
33
5
182
5
182
10
939
10
939
29
14.336
8
4.455
37
18.791

Total
% / nombre
5%
49%
3%
3%
14%
27%
100%

% / import
6%
88%
0%
0%
1%
5%
100%

CIME 2018. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 18.791)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
16.594
88%

Obert criteri preu
1.001
6%
Pròrroga
939
5%
Modificat
182
1%

Obert Simplificat
33
0%

Negociat amb
publicitat
0
0%

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

CIME 2018. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depend.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
29
14.336
8
4.455
37
29
14.336
8
4.455
37
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CIME 2018. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (Total: 18.971)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el
total)
Ordinària
18.791
100%

El Consell Insular de Menorca no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors
adjudicats del primer trimestre de l'exercici 2018, però sí una relació dels documents
comptables en fase ADO dels capítol 2 i 6 dels pressuposts de despeses que, segons el mateix
Consell, podrien assimilar-se a contractes menors adjudicats de l'Administració general. Per a
la resta de trimestres de l'exercici 2018, el Consell sí ha retut la relació de contractes menors.
La relació de documents retuda inclou 7.024 operacions per un import total de 5.976 milers
d'euros i no ha estat depurada pel Consell, per la qual cosa presenta altres operacions que no
corresponen a contractes menors, sense que l'SCIB disposi de la informació adequada per
identificar la part d'aquest import que no correspon a contractes menors.
El Consell no ha informat l'SCIB dels contractes menors o, si escau, no ha aportat un certificat
negatiu per fer constar que el Consorci de Residus i Energia de Menorca, la Fundació Foment
del Turisme de Menorca i la societat mercantil Servei d'Informàtica de Menorca no han
adjudicat cap contracte menor (Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual
s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa de la informació contractual del sector públic local de
les Illes Balears). De la resta d'entitats dependents, el Consell ha informat que no han tramitat
contractes.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes menors adjudicats, en funció
del seu objecte, és la següent:
Obres
Serveis
Subministrament
Total

B.

Import

CIME 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE (en milers d'euros)
Nombre de contractes
Total imports
% contractes
57
479
1%
3.888
4.002
55%
3.079
1.495
44%
7.024
5.976
100%

% Import

8%
67%
25%
100%

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018, que comprèn: 5 contractes de
l'Administració general, 1 contracte del Consorci de Residus i Energia de Menorca i 1 contracte
de la Fundació Foment del Turisme de Menorca. Així mateix, l'SCIB ha dut a terme una revisió
limitada sobre si l'activitat contractual cobreix de forma raonable la despesa de l'Administració
general.
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Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitació de l'abast:
1. El Consell Insular de Menorca no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors
adjudicats pel que fa al primer trimestre de l'exercici 2018, però sí una relació dels
documents comptables en fase ADO dels capítol 2 i 6 dels pressuposts de despeses que,
segons el mateix Consell, podrien assimilar-se a contractes menors adjudicats de
l'Administració general. La relació de documents retuda relativa als contractes menors de
l'exercici 2018 no ha estat depurada pel Consell i inclou altres operacions que no es
corresponen a contractes menors, sense que l'SCIB disposi de la informació adequada per
identificar la part d'aquest import que no correspon a contractes menors. A més, el Consorci
de Residus i Energia de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la societat
mercantil Servei d'Informàtica de Menorca no han tramès les relacions de contractes
menors adjudicats o, si escau, no han aportat un certificat negatiu de la manca d'operacions
d'aquest tipus. Consegüentment, l'SCIB no pot garantir que la relació de contractes menors
adjudicats durant l'exercici 2018 i que el Consell Insular ha tramès a l'SCIB sigui completa i
íntegra.
Incidències més significatives:
2. En els expedients núm. 1 i 3 de l'Administració general del Consell i en l'expedient del
Consorci de Residus i Energia de Menorca no consta que l'interventor hagi emès el
certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut
econòmic derivades del contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
3. En cap dels expedients revisats no consta acreditada la fiscalització prèvia de la resolució
d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).
4. En l'expedient núm. 3 de l'Administració general del Consell, s'ha licitat el contracte per a
l'explotació del servei d'ITV com un contracte de gestió de serveis públics. No obstant això,
el tret diferenciador del contracte de gestió de serveis públics és la transmissió total o en
una part significativa del risc operacional. Tal com està configurat el contracte analitzat, no
hi ha una vertadera transmissió del risc operacional, atès que les tarifes dels serveis estan
fixades pel Consell; no hi ha competència, atès que és l'únic operador que pot fer les
inspeccions a l'illa de Menorca per haver-se licitat conjuntament pel que fa a les dues
estacions existents, i, a més, la demanda és estable i previsible, ja que el gruix de les
inspeccions són obligatòries per als vehicles. Així mateix, tampoc hi ha un risc de
subministrament, atès que el risc tecnològic que s'invoca en l'expedient no és diferent del
que es produeix com a conseqüència de l'execució a risc i ventura de qualsevol contracte.
Per tant, s'ha incomplert el requisit essencial per utilitzar aquesta tipologia de contractes.
5. En l'expedient núm. 3, la forma de pagament del contracte no es realitza d’acord amb el
que estableix el PCAP. Segons aquest, el CIME hauria d’abonar al concessionari
mensualment la dotzena part del 90 % del total resultant de la diferència (IVA exclòs) entre
els ingressos en concepte de taxes de l’any anterior i el cànon per abonar al CIME previst
en l’estudi econòmic més l’increment ofert pel concessionari, i liquidar-lo l’any següent
respecte al 100 % dels ingressos reals. No obstant això, el concessionari cobra directament
les taxes que abonen els usuaris i paga al CIME l’import del cànon previst. Cal tenir en
compte que el CIME té establertes taxes en vigor per prestar el servei d’ITV (BOIB núm.
161, de 3 de novembre de 2015), encara que l’article 289 de la LCSP i l’article 20 del
TRLRHL (modificat per la disposició final 12 de la LCSP) disposen que la contraprestació
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establerta coercitivament per la prestació de serveis públics quan siguin en règim de
concessió, són prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. En conseqüència,
per utilitzar la forma de pagament que s’aplica en l’execució d’aquest contracte, el CIME
hauria d’haver aprovat una ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter
públic i s’hauria d’haver modificat el contracte (modificació prevista en el PCAP).
6. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un import
aproximat de 2.069 milers d'euros, que ha registrat el Consell en les quals no consta que
s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de contractació. Aquest
incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la contractació de nombrosos
béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors de forma recurrent en el temps i
la contractació de béns i serveis per un import individual superior als límits establerts en la
normativa per a la contractació menor. En el quadre núm. I.2 de l'annex I s'indica la
composició de la referida despesa per creditor.
7. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un import
aproximat de 908 milers d'euros, que excedeixen de l'import dels contractes originaris i de
les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm. II.2 de l'annex II s'adjunta la
composició de la dita despesa per creditor.
8. En l'expedient de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la motivació principal del
contracte, segons l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar-lo, és estimular la demanda
per mantenir la connexió hivernal amb Londres, però realment es tracta de subvencionar la
línia aèria de Londres a Menorca durant l'hivern.
9. En l'expedient de la Fundació Foment del Turisme de Menorca no consten els estudis,
els càlculs o els detalls justificatius utilitzats per determinar el pressupost de licitació ni per
distribuir el pressupost de licitació per anualitats.

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 2-9 de l'apartat anterior, l'activitat contractual del
Consell Insular de Menorca 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 i de l'anàlisi del grau de compliment de la normativa de contractació,
amb el detall de les incidències de compliment de legalitat de cadascun.
Es distingeix entre els contractes no menors formalitzats i els contractes menors que han
adjudicat l'Administració general del Consell, el Consorci de Residus i Energia de Menorca i la
Fundació Foment del Turisme de Menorca. Així mateix, l'apartat de l'Administració general
conté l'anàlisi del grau de compliment de la normativa de contractació.
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D.1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

a. Expedients de contractes no menors examinats

L'import total de formalització dels 29 contractes que figuren en les relacions que ha tramès el
Consell Insular de Menorca a la Sindicatura de Comptes és de 14.336 milers d'euros respecte
de l'exercici 2018 (30 contractes, per un import de 12.881 milers d'euros, en 2017).
Del total de contractes comunicats, se n'han revisats 3, el preu de formalització dels quals
suma 9.283 milers d'euros, una pròrroga del termini d'execució i una modificació de contracte.
Aquesta selecció representa el 64,8 % del total de contractes formalitzats, sense tenir en
compte els contractes privats i els encàrrecs de gestió.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes no menors revisats, així
com les incidències detectades, figuren en el quadre següent:
CIME 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros) 23
Import
Preu form.
%
Núm.
Objecte del contracte
licitació
Tipus
Tram. Procediment
IVA exclòs baixa
IVA exclòs
Contractació del servei par a l'execució
Obert amb
d'operacions i manteniment de les
1
4.550
3.239
28,8%
Serveis
Ordin.
múltiples
carreteres que són competència del
criteris
Consell Insular de Menorca
Contractació del servei de neteja
Obert amb
2
respectuosa amb el medi ambient a la Seu
652
576
11,8%
Serveis
Ordin.
múltiples
del Consell Insular de Menorca a Maó
criteris
Contracte par a la gestió indirecta
Gestió de
Obert amb
mitjançant concessió administrativa, del
3
servei públic d'explotació de les estacions
6.624
5.469
17,4%
serveis
Ordin.
múltiples
d'inspecció tècnica de vehicles de l'illa de
públics
criteris
Menorca
Pròrroga del contracte d'obres per a
4
executar el projecte constructiu de millora
Obres
del nus en la carretera Me-1, PK 10+650
Modificació del contracte per a la prestació
5
de diversos serveis i programes d'atenció
Serveis
educativa infantil (nins de 0-3 anys)

Llei de
Incicontractes
dències
aplicable
TRLCSP

1, 3, 8

TRLCSP

1, 3 i 8

TRLCSP

1i3

TRLCSP

-

TRLCSP

-

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

CIME 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes no menors revisats mostra les
incidències següents:
1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.

23

Quadre modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt, excepte respecte dels expedients núm. 1 i 2, en els
quals s'ha excedit el termini de 2 mesos des de l'obertura de les proposicions per adjudicar el
contracte (article 161 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3, el Consell ha licitat el contracte per a l'explotació del servei d'ITV com
un contracte de gestió de serveis públics. No obstant això, el tret diferenciador del contracte de
gestió de serveis públics és la transmissió total o en una part significativa del risc operacional.
Tal com està configurat el contracte analitzat, no hi ha una vertadera transmissió del risc
operacional, atès que les tarifes dels serveis estan fixades pel Consell; no hi ha competència,
atès que és l'únic operador que pot fer les inspeccions a l'illa de Menorca per haver-se licitat
conjuntament pel que fa a les dues estacions existents, i, a més, la demanda és estable i
previsible, ja que el gruix de les inspeccions són obligatòries per als vehicles. Així mateix,
tampoc hi ha un risc de subministrament atès que el risc tecnològic que s'invoca en l'expedient
no és diferent del que es produeix com a conseqüència de l'execució a risc i ventura de
qualsevol contracte. Per tant, s'ha incomplert el requisit essencial per utilitzar aquesta tipologia
de contractes.
El Consell Insular, a l'empara de la base 16a.1 d'execució del pressupost dels exercicis 2018
en matèria de gestió financera, no formalitza les resolucions d'autorització, de disposició, de
reconeixement de les obligacions ni d'autorització dels pagaments, quan són actes
administratius reservats a òrgans unipersonals, i estableix, com a suport suficient, la signatura
dels documents comptables. Així mateix, en el punt 16a.3 de les bases d'execució del
pressupost del Consell consta que l'expedició de documents de reconeixement de crèdit o de
qualsevol document comptable signat per l'interventor, sense objeccions, equival a la
fiscalització favorable de la despesa corrent.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis
públics corresponents s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta
l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i
també a la descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient núm. 3 no consta l'ordre d'inici.
En els expedients núm. 1 i 3 no consta que l'interventor hagi emès un certificat d'existència de
crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven del
contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 3 no consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, un per a cada
estació de l'illa de Menorca. 24
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta la justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació
del contracte ni de la seva ponderació (art. 109.4 del TRLCSP).
En el PCAP dels expedients núm. 1, 2 i 3, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és
l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima
atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules
24

Malgrat l’al·legació presentada, cal tenir en compte les conseqüències de l’aplicació directa de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell sobre contractació pública, en els aspectes que resulten clars i concisos i que no requereixen cap acte de concreció,
entre els quals figuren la regulació precisa i incondicionada de l’article 46 relativa a la divisió en lots.
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atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que
no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta acreditada la fiscalització prèvia de la resolució
d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).
En tots els expedients consta la resolució motivada per l'òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l'obertura del procediments d'adjudicació.
4. Preu dels contractes
Tots els expedients disposen de l'informe per justificar que el preu del contracte és adequat al
de mercat.
5. Publicitat dels contractes
En tots els expedients s'han publicat la licitació i la formalització del contracte en el DOUE, el
BOE o el BOIB, quan correspon, i en el perfil de contractant del Consell.
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptius.
En tots els expedients han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la
documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació, excepte en l'expedient núm. 2, en el qual no consta la
conformitat del servei promotor a les factures núm. 218769 i 230358. Tampoc hi consta
l'aprovació del reconeixement de l'obligació del conseller executiu. 25
En l'expedient núm. 1, el termini de pagament de les factures núm. 02.18.000001,
02.18.000025, 02.18.000028, 02.19.000005, 02.19.000007 i 02.19.000009 ha excedit el que
estableix l'article 216.4 del TRLCSP. 26
En l'expedient núm. 3, la forma de pagament del contracte no es realitza d’acord amb el que
estableix el PCAP. Segons aquest, el CIME hauria d’abonar al concessionari mensualment la
dotzena part del 90 % del total resultant de la diferència (IVA exclòs) entre els ingressos en
concepte de taxes de l’any anterior i el cànon per abonar al CIME previst en l’estudi econòmic
més l’increment ofert pel concessionari, i liquidar-lo l’any següent respecte al 100 % dels
ingressos reals. No obstant això, el concessionari cobra directament les taxes que han abonat
els usuaris i paga al CIME l’import del cànon previst. Cal tenir en compte que el CIME té
establertes taxes en vigor per prestar el servei d’ITV (BOIB núm. 161, de 3 de novembre de
25

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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2015), encara que l’article 289 de la LCSP i l’article 20 del TRLRHL (modificat per la disposició
final 12 de la LCSP) disposen que la contraprestació establerta coercitivament per la prestació
de serveis públics quan siguin en règim de concessió, són prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari. En conseqüència, per utilitzar la forma de pagament que s’aplica en
l’execució d’aquest contracte, el CIME hauria d’haver aprovat una ordenança reguladora de la
prestació patrimonial de caràcter públic i s’hauria d’haver modificat el contracte (modificació
prevista en el PCAP).
b. Expedients de contractes menors examinats

Del total contractes menors comunicats, se n'han revisat 8 corresponents a l'exercici 2018, el
preu d'adjudicació dels quals sumen 346 milers d'euros.
Els contractes menors revisats figuren en el quadre següent:
CIME 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en milers d'euros)
Núm. ordre

Tipus

1

Serveis

Objecte del contracte

Desembre 2017, servei de neteja de la Seu del Cim
Honoraris en relació amb PO 225/2010 CABAFAT, S.A. (recurs apel·lació
2
Serveis
352/2017)
Instal·lació Sistema millora de biodiversitat Birds Clean en edificis de
3
Subministrament
Ferreries.
Certificació única projecte fibra òptica tancament anell Poima Maó, accés
4
Obres
poliesportiu Maó i edifici Afers Socials Ciutadella
Rect. F520715008 / PER. FACT. 01-01-2015/31-01-2015 Expedient: 01175
Serveis
2017-000001 Redacció de l'avantprojecte del centre
6
Subministrament Subministrament 437l. Gasoil Mar e+ per generador del Llatzeret
7
Serveis
Gener 2018 - Acolliment acció educativa especial del menor JPZ, Exp. 03/08.
8
Subministrament Subministrament vehicle autobomba forestal pesada
(*) L'import adjudicat d'aquest contracte ascendeix a 343,70 euros.

10

Llei de contractes
aplicable
TRLCSP

15

LCSP

4

LCSP

58

LCSP

65

LCSP

0(*)
6
188

LCSP
TRLCSP
LCSP

Import

A partir de l'anàlisi efectuada, s'han posat de manifest les incidències següents:
L'expedient núm. 1 correspon a la prestació del servei de neteja de la seu del Consell des de la
finalització del contracte anterior (5/10/17) fins a l'adjudicació del nou contracte (31/10/18). En
total, s'han fet contractes menors per un import de 121 milers d'euros (art. 99 i 118 LCSP).
Al creditor de l'expedient núm. 2, se li han adjudicat altres contractes menors durant l'exercici
per la participació del Consell en altres procediments judicials que, conjuntament, superen el
llindar del contracte menor (art. 99 i 118 LCSP).
En els expedients núm. 3 i 6 no consta la comunicació al Registre de contractes (art. 63.4 i art.
346.3 LCSP). 27
L'expedient núm. 5 no correspon a un contracte menor. Es tracta d'una factura rectificativa de
una factura anterior de 4 de febrer de 2015 que no era conforme. En tractar-se d'una operació
registrada comptablement amb un document comptable ADO, el Consell l'ha inclosa
erròniament en la llista tramesa.
En l'expedient núm. 7 la prestació es repeteix successivament al llarg del 2018 i ha representat
un import total de 44 milers d'euros. A més, hi consten altres contractes menors per a
l'acolliment d'altres menors (art. 86 i 111 TRLCSP).

27

Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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L'expedient núm. 8 no correspon a un contracte menor. Es tracta d'una contractació
centralitzada de l'Estat. En tractar-se d'una operació registrada comptablement amb un
document comptable ADO, el Consell l'ha inclosa erròniament en la llista tramesa.
Les factures dels expedients núm. 4 i 6 no s'han pagat en el termini fixat en l’article 198 de la
LCSP.
c. Compliment de la normativa de contractació

Tal com s'ha posat de manifest en l'apartat I.5 d'aquest Informe, a més de l'examen dels
expedients seleccionats realitzat en els apartats anteriors, l'SCIB ha dut a terme una revisió
limitada sobre el grau de compliment de l'Administració general del Consell de la normativa de
contractació que li ha resultat aplicable en 2018. En aquest sentit, s'ha revisat, de forma global,
que les despeses registrades s'han tramitat mitjançant un procediment establert en la normativa
de contractació, i també s'ha dut a terme una revisió general sobre la utilització adequada i
raonable del procediment de contractació menor.
El Consell Insular de Menorca registra les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 de la
liquidació del pressupost de despesa en una única fase d'execució pressupostària «O» o
agrupades en diverses fases pressupostàries «ADO». El total d'obligacions reconegudes en
fase «O» ascendeix a 15.583 milers d'euros, mentre que les registrades en diverses fases
«ADO» puja a 9.678 milers d'euros. Les despeses registrades agrupades en diferents fases
pressupostàries «ADO» presenten més risc que no s'hagin tramitat mitjançant un procediment
de contractació adequat, atès que aquestes despeses deriven, principalment, de contractes
tramitats mitjançat un procediment de contractació menor.
Es destaca que el volum de contractes menors adjudicats que el Consell ha comunicat
ascendeix a un total de 5.976 milers d'euros, cosa que representa el 25,6 % del volum total de
contractes menors adjudicats i no menors formalitzats durant l'exercici 2018.
Les incidències detectades en l'avaluació del grau de compliment del Consell de la normativa
de contractació que li resulta aplicable en 2018, són les següents:
−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un
import aproximat de 2.069 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no
consta que s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de
contractació. Aquest incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la
contractació de nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors
de forma recurrent en el temps i la contractació de béns i serveis per un import
individual superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor. En
el quadre núm. I.2 de l'annex I s'indica la composició de la dita despesa per creditor.

−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un
import aproximat de 908 milers d'euros, que el Consell ha registrat, que excedeixen de
l'import contractual i per a les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm.
II.2 de l'annex II s'indica la composició de la dita despesa per creditor.

L'import de les incidències descrites en els dos paràgrafs anteriors representa un 11,8 % sobre
el total de les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la liquidació del pressupost de
despesa del Consell.
−

El Consell Insular de Menorca no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors
adjudicats del primer trimestre de l'exercici 2018, però sí una relació dels documents
comptables en fase ADO dels capítol 2 i 6 dels pressuposts de despeses que, segons
el mateix Consell, podrien assimilar-se a contractes menors formalitzats de
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l'Administració general. La relació de documents retuda relativa als contractes menors
de l'exercici 2018 inclou 7.024 operacions per un import total de 5.976 milers d'euros i
no l'ha depurada el Consell, per la qual cosa inclou altres operacions que no es
corresponen a contractes menors, sense que l'SCIB disposi de la informació adequada
per identificar la part d'aquest import que no correspon a contractes menors.
Conseqüentment, l'SCIB no pot garantir la integritat de la relació de contractes menors
que ha comunicat el Consell Insular.

D.2. ALTRES ENTITATS DEPENDENTS
a. CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, el Consorci de Residus i Energia de Menorca ha
formalitzat, durant el 2018, un contracte de venda, per un import de 915 milers d'euros, i 3
contractes de despesa, per un import total de 2.658 milers d'euros (1 contracte de despesa, per
un import de 97 milers d'euros, en 2017).
S'ha revisat 1 expedient de contractació de l'exercici 2018, que representa el 91,0 % de l'import
total formalitzat. Les incidències que presenta figuren en el quadre següent:
CRU 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Import
Import
formalitzaNúm.
Objecte del contracte
licitació
% baixa Tipus
Tram. Procediment
ció
IVA exclòs
IVA exclòs
Prestació del servei de gestió de la
Obert amb
1
xarxa de deixalleries (punts nets) de
2.740
2.419
11,7%
Serveis Ordin.
múltiples
Menorca
criteris

Llei de
contractes
aplicable

Incidències

TRLCSP

3

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

CRU 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
El Consorci de Residus i Energia de Menorca és un poder adjudicador que té la consideració
d'administració pública.
L'expedient s'inicia amb l'acord de la Junta de Govern del Consorci com a òrgan de
contractació, mentre que, els actes administratius posteriors de tràmit i definitius fins a la
formalització del contracte, els adopta el president del Consorci.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en l'expedient. En l'expedient consta l'informe relatiu a la
conveniència d'efectuar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu
objecte.
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3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient ha estat objecte de tramitació ordinària mitjançant un procediment obert amb
múltiples criteris.
En l'expedient consta l'acord de la Junta de Govern del Consorci, que disposa l'obertura del
procediment d'adjudicació.
No consta cap certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de
contingut econòmic que es deriven del contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
No consta la justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació del contracte ni de la seva
ponderació (art. 109.4 del TRLCSP).
En el PCAP, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és l'anomenada «de
proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima atribuïble al preu pel
quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen significativament
les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual
cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
4. Preu del contracte
En l'expedient consta l'estudi econòmic per determinar el pressupost de licitació.
5. Publicitat del contracte
S'han publicat la licitació i la formalització del contracte en els diaris oficials corresponents i en
el perfil de contractant del Consorci.
6. Selecció dels contractistes
S'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i tècnica o professional, i es
verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
L'expedient disposa de les actes preceptives de la Mesa de contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els licitadors per admetre'ls i es valoren els criteris
d'adjudicació d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de contractació fa la proposta de
classificació de les ofertes al president del Consorci.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat d'acord amb el
que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta en l'expedient la documentació preceptiva
per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En l'expedient consten les factures que ha emès el contractista amb la conformitat del
responsable del contracte.
b. FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA

D'acord amb la informació tramesa a l'SCIB, la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha
formalitzat, durant el 2018, 3 contractes, per un import total de 849 milers d'euros (al 2017, el
Consell no va retre a l'SCIB cap informació sobre l'activitat contractual d'aquesta Fundació).
S'ha revisat 1 expedient de contractació de l'exercici 2018, que representa el 53,0 % de l'import
total formalitzat. Les incidències que presenta figuren en el quadre següent:
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FMT 2018. RELACIÓ DE CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros)
Import
Import
Llei de
formalitzaInciNúm.
Objecte del contracte
licitació
% baixa Tipus
Tram. Procediment contractes
ció
dències
IVA exclòs
aplicable
IVA exclòs
Adquisició d'un servei de publicitat en
Obert amb
aeronaus i suports publipromocionals de
2, 3, 4,
1
450
450
Serveis Ordin.
múltiples
LCSP
companyies aèries per a promocionar
5, 7
criteris
l'illa de Menorca a Londres

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

FTM 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l'objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d'adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l'execució del contracte

El resultat de la fiscalització del contracte mostra les incidències següents:
1. Aspectes generals
La Fundació Foment del Turisme de Menorca és un poder adjudicador que no té la
consideració d'administració pública.
L'expedient s'inicia amb la resolució del Patronat de la Fundació com a òrgan de contractació,
mentre que, els actes administratius posteriors de tràmit i definitius fins a la formalització del
contracte, els adopta el director de la Fundació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei públic
corresponent s'ha de justificar en l'expedient. En l'expedient consta l'informe relatiu a la
conveniència d'efectuar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu
objecte. No obstant això, la motivació principal del contracte, segons l'informe relatiu a la
conveniència d'efectuar-lo, és estimular la demanda per mantenir la connexió hivernal amb
Londres, però realment es tracta de subvencionar la línia aèria de Londres a Menorca durant
l'hivern.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
L'expedient ha estat objecte de tramitació ordinària mitjançant un procediment obert amb
criteris múltiples.
En l'expedient no es justifica l'elecció dels criteris de solvència dels licitadors, els criteris
d'adjudicació del contracte ni les fórmules per valorar els criteris d'adjudicació (art. 116.4
LCSP).
En el PCAP, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és l'anomenada «de
proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima atribuïble al preu pel
quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen significativament
les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual
cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
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No consta la justificació dels motius d'interès públic pels quals l'òrgan de contractació considera
necessària la formalització de la garantia provisional (art 106 de la LCSP).
La presentació de les proposicions ha de ser manual i no es justifica per cap dels requeriments
establerts en la DA 15 de la LCSP.
En l'expedient no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució d'adjudicació (art. 214
del TRLRHL).
4. Preu del contracte
En l'expedient no consten els estudis, els càlculs o els detalls justificatius utilitzats per
determinar el pressupost de licitació ni la distribució del pressupost de licitació per anualitats
(art. 100 i 101 LCSP; i art. 73.2 RGLCAP)
5. Publicitat del contracte
En el perfil de contractant no figuren publicats (art. 63 de la LCSP):
−

La memòria justificativa del contracte

−

L'informe d'insuficiència de mitjans

−

El document d'aprovació de l'expedient

−

El càrrec dels membres de la Mesa de contractació

L'anunci al DOUE i a la plataforma de contractació s'ha publicat amb un valor estimat que
inclou l'IVA (art. 135 LCSP).
La publicació al perfil de contractant de l'adjudicació i de la formalització s'ha realitzat després
que l'SCIB hagi iniciat la fiscalització i, per tant, fora del termini establert en la LCSP. A més, no
consta la publicació de la formalització en el DOUE (art. 154 LCSP).
No consta la comunicació del contracte al Registre públic de contractes (art. 346 LCSP).
6. Selecció dels contractistes
S'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i tècnica o professional, i es
verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.
L'expedient disposa de les actes preceptives de la Mesa de contractació, en les quals es
comproven els requisits que han de complir els licitadors per admetre'ls i es valoren els criteris
d'adjudicació d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de contractació fa la proposta de
classificació de les ofertes al president del Consorci.
7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat d'acord amb el
que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta en l'expedient la documentació preceptiva
per formalitzar el contracte, excepte el certificat d'estar al corrent de pagament de les
obligacions fiscals (art. 71.1.d de la LCSP).
El contracte s'ha formalitzat abans dels 15 dies des de la notificació de l'adjudicació que
disposa l'art. 44 de la LCSP.
El contracte afegeix una condició que no figurava en el PCAP i és que el contractista, un cop
finalitzat cada període anual, ha de justificar el compliment de l'objecte del contracte amb la
presentació d'una memòria en la qual s'ha d'incloure la campanya executada, així com el ROI.
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La memòria també ha d'indicar el total de places disposades i el factor d'ocupació (art. 35
LCSP).
8. Execució del contracte
En l'expedient consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
responsable de la contractació.

E.

RECOMANACIONS

Trametre a l'SCIB la relació de contractes menors de cada exercici.
Incloure en els expedients un certificat emès per l'interventor d'existència de crèdit
adequat i suficient per satisfer les obligacions econòmiques derivades dels contractes,
tal com disposa la normativa de contractació.
Incloure en els expedients la justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació i la seva
ponderació.
Aplicar, quan sigui possible, fórmules basades en sistemes proporcionals purs per
valorar les ofertes econòmiques.
Instrumentar mecanismes de coordinació, supervisió o col·laboració entre el Consell
Insular i la Fundació Foment del Turisme de Menorca per tal de que el primer pugui
intervenir en els procediments de contractació de la Fundació. 28
Efectuar la fiscalització prèvia de la resolució d'adjudicació del contracte.

4. CONSELL INSULAR D'EIVISSA
A.

ASPECTES GENERALS

En la relació de contractes no menors que ha tramès el Consell Insular d'Eivissa consta un total
de 64 contractes formalitzats, per un import conjunt de 19.259 milers d’euros, mentre que, en el
2017, se'n varen formalitzar 45, per un import de 6.926 milers d’euros.
La diferència interanual considerable en l'import contractat s'explica pel fet que, durant el 2018,
s'ha adjudicat l'obra de millora de la fluïdesa i seguretat de la ctra. C-733, del PK 1+500 al PK
5+500 i variant al nucli de Jesús, per un import d'11.991 milers d'euros. Per contra, en 2017, no
es varen formalitzar contractes d'aquestes característiques.
L'anàlisi de l'activitat contractual dels contractes no menors del Consell Insular d'Eivissa se
circumscriu a l'Administració general del Consell Insular i l'entitat dependent Fires, Congressos i
Esdeveniments, SAU (FECOEV). De la resta d'entitats dependents, el Consell ha informat que
no han formalitzat cap contracte durant l'exercici 2018.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
Tipus
Obres
Serveis
Subministrament

28

CIEI 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depen.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
6
13.071
6
32
4.148
10
372
42
16
1.668
16

Recomanació que ha incorporat l'SCIB en virtut de les al·legacions formulades.
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Total
Import
% / nombre
13.071
13%
4.520
88%
1.668
25%

% / import
68%
23%
9%
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CIEI 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depen.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
54
18.887
10
372
64

Tipus
Administratius especials
Concessió de serveis
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
Total

Total
% / nombre
19.259
100%

Import

% / import

100%

CIEI 2018. EXPEDIENT PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 19.259)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Subministram.
1.668
9%

Obres
13.071
68%

Serveis
4.520
23%

Els procediments d'adjudicació són els següents:
Procediment
d'adjudicació
Obert criteri preu
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Obert simplificat
Derivat Acord marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
Pròrroga
Total

CIEI 2018. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depend.
Total
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
Import
% / nombre
17
2.938
17
2.938
27%
9
13.273
9
13.273
14%
1
37
1
37
2%
5
383
1
36
6
419
9%
9
336
9
336
14%
5
107
5
107
8%
14
2.078
14
2.078
22%
3
71
3
71
5%
54
18.887
10
372
64
19.259
100%
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% / import
15%
69%
0%
2%
2%
1%
11%
0%
100%
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CIEI 2018. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 19.259)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
13.273
69%

Obert criteri preu
2.938
15%

Pròrroga
71
0%
Negociat amb
Modificat
publicitat
2.078
Negociat
sense
37
Contractació
11%
publicitat
0%
centralitzada Obert Simplificat
419
336
107
2%
2%
1%

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

CIEI 2018. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Admin. gral.
Entit. depend.
Nombre
Import
Nombre
Import
Nombre
54
18.887
9
336
63
1
36
1
54
18.887
10
372
64

Total
Import
% / nombre
19.223
98%
36
2%
19.259
100%

% / import
100%
0%
100%

CIEI 2018. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (Total: 19.259)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
19.223
100%

Urgent
36
0%

De la informació que ha retut el Consell Insular a l'SCIB relativa als contractes menors
corresponent a l'exercici 2018, consta un total de 3.163 contractes adjudicats, per un import
conjunt de 9.439 milers d’euros.
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El Consell no ha informat l'SCIB dels contractes menors o, si escau, no ha aportat un certificat
negatiu per fer constar que l'entitat mercantil Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa,
SAU, no ha adjudicat cap contracte menor (Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel
qual s’aprova la Instrucció relativa a la tramesa de la informació contractual del sector públic
local de les Illes Balears). De la resta d'entitats dependents el Consell ha informat que no s'han
tramitat contractes.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes menors adjudicats, en funció
de l'objecte i de l'import, és la següent:
Obres
Serveis
Subministrament
Total

B.

Import

CIEI 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE (en milers d'euros)
Nombre de contractes
Total imports
177
1.466
1.974
5.865
1.012
2.108
3.163
9.439

% contractes
1%
55%
44%
100%

% Import

8%
67%
25%
100%

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular d'Eivissa corresponent al l'exercici 2018, que comprèn: 8 contractes no menors i
6 contractes menors de l'Administració general, i una revisió limitada sobre si l'activitat
contractual cobreix de forma raonable la despesa registrada de l'Administració general.
Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1-2 següents, el treball s'ha efectuat
d'acord amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. No consta la publicació de la informació relativa als contractes menors en el perfil de
contractant del Consell Insular (art. 63.4 de la LCSP). A més, l'import de les obligacions
reconegudes agrupades en diverses fases pressupostàries ADO i que deriven,
principalment, de la tramitació d'un expedient de contracte menor ascendeix a 12.038 milers
d'euros, mentre que l'import total de contractes menors que s'han comunicat ascendeix a
9.439 milers d'euros. L'SCIB no disposa de la informació adequada per identificar la part de
l'import dels ADO que no correspon a contractes menors. Així mateix, el Consell no ha
informat l'SCIB dels contractes menors o, si escau, no ha aportat un certificat negatiu per fer
constar que l'entitat mercantil dependent Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa,
SAU, no ha adjudicat cap contracte menor. Consegüentment, l'SCIB no pot garantir que la
relació de contractes menors adjudicats durant l'exercici fiscalitzat i que el Consell Insular ha
tramès a l'SCIB sigui completa i íntegra.
2. El Consell Insular no ha facilitat a l'SCIB els informes de l'òrgan de contractació que
justifiquen de manera motivada la necessitat dels contractes i que no se n'altera l'objecte
(art. 118.2 de la LCSP) dels contractes menors sol·licitats que ascendeixen a 80 milers
d'euros. En el quadre núm. III.2 de l'annex III s'indica la composició de la dita despesa per
creditor.
Incidències més significatives:
3. En els expedients núm. 1 i 6 no s'han establert criteris de caràcter social i ambiental, que
són d'inclusió obligatòria conforme a l'Acord del Consell Executiu de 27 de maig de 2016,
pel qual s'aproven les instruccions per a la contractació socialment responsable i sostenible
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del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 83, de 30 juny 2016), o, en cas que escaiguin, no
consta un informe que ho justifiqui.
4. En l'expedient núm. 5 no consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de
crèdit adequat i suficient per satisfer les obligacions de contingut econòmic derivades del
contracte (art. 116.3 de la LCSP). 29
5. En els expedients núm. 3 i 5, els valors estimats que figuren en els PCAP no són correctes,
atès que s'hi han inclòs les possibles modificacions en el període de pròrroga, per un import
de 167 milers d'euros i 29 milers d'euros, respectivament (art. 88 del TRLCSP i art. 101 de
la LCSP). Així mateix, en l'expedient núm. 5 no es justifica el valor estimat del contracte
amb una indicació de tots els conceptes que l'integren incloent-hi sempre els costs laborals
si n'hi ha (art. 116.4.d de la LCSP).
6. En els expedients núm. 1, 3 i 5 no consta l'informe justificatiu que els preus dels contractes
són adequats als de mercat. (art. 87 del TRLCSP i art. 102 de la LCSP).
7. El pressupost total màxim de la despesa de l'expedient núm. 2 ascendeix a 293 milers
d'euros (IVA exclòs). En l'expedient no consta el càlcul o el suport documental que es va
utilitzar per determinar aquest import (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
8. En l'expedient núm. 2 s'han detectat factures, per un import de 42 milers d'euros, que s'han
executat mitjançant contractes menors fora de cobertura contractual.
9. En la majoria d'expedients fiscalitzats, les factures no s'han pagat en el termini fixat en
l'article 198 de la LCSP (216.4 del TRLCSP), la qual cosa pot suposar haver d'abonar
interessos de demora.
10. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un import
aproximat de 1.823 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no consta que
s'hagin complert els procediments de establerts en la normativa de contractació. Aquest
incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la contractació de nombrosos
béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors de forma recurrent en el temps,
i la contractació de béns i serveis per un import individual superior als límits establerts en la
normativa per a la contractació menor. Així mateix, s'han observat contractes menors amb
una duració superior a l'any. En el quadre núm. I.3 de l'annex I s'indica la composició de la
dita despesa per creditor.
11. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un import
aproximat de 731 milers d'euros, que excedeixen de l'import dels contractes originaris i de
les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm. II.3 de l'annex II s'indica la
composició de la dita despesa per creditor.

C.

CONCLUSIÓ

Excepte per les limitacions de l'abast descrites ens els paràgrafs 1-2 i excepte per les
incidències més significatives descrites en els paràgrafs 3-11 de l'apartat anterior, l'activitat
contractual del Consell Insular d'Eivissa 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.

29

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

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

Del total de contractes no menors que s'han comunicat a l'SCIB se n'han revisat 8
corresponents a l'exercici fiscalitzat, el preu de formalització dels quals suma 14.276 milers
d’euros. Aquesta selecció representa el 75,6 % del total formalitzat, amb exclusió d'aquest total
dels contractes privats i dels encàrrecs de gestió.
Els contractes no menors revisats i les incidències que presenten figuren en el quadre següent:
CIEI 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d'euros) 30
Import
Preu
licitació
formalitTramiNúm.
Objecte del contracte
% baixa
Tipus
Procediment
IVA
zació IVA
tació
exclòs
exclòs
Servei de manteniment i neteja marges i
Obert criteri
1
2.255
1.036
54,1% Serveis
Ordin.
zones enjardinades de la xarxa viària
preu
Servei de publicitat institucional a través
Negociat
2
d'un mitjà de premsa en l'àmbit territori
139
139
0,0% Serveis
Ordin.
sense públic.
de l'illa d'Eivissa
Servei de neteja de diversos centres del
Obert criteris
3
833
671
19,4% Serveis
Ordin.
Consell Insular d'Eivissa
múltiples
Adquisició d'una cabina
SubminisContractació
4
d'emmagatzematge per al Consell
38
38
0,0%
Ordin.
trament
Centralitzada
Insular d'Eivissa
Subministrament de biomassa (estella
forestal) a domicili per l'edifici de
Obert criteri
5
146
128
12,7% Serveis
Ordin.
piscines Es Raspallar, propietat del
preu
Consell Insular d'Eivissa
Obres de millora de la fluïdesa i
seguretat de la ctra. C-733, del PK
Obert criteris
6
17.126
11.991
30,0%
Obres
Ordin.
1+500 al PK 5+500 i variant al nucli de
múltiples
Jesús
Pròrroga del contracte de
subministrament de productes diversos
Subminis7
alimentació per als diferents centres del
810
248
69,3%
Ordin.
Pròrroga
trament
Consell Insular d’Eivissa (Lots 1,5 i 7
Pròrroga 2 anys, Lot 4, 6 meses)
Prestació servei activitat de
8
19
25 -30,2% Servicios
Ordin.
Pròrroga
bar/cafeteria/menjador a la Llar d'Eivissa

Els codis de les incidències assenyalades són els següents:

30

Quadre modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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Llei de
contractes
aplicable

Incidències

TRLCSP

3, 4, 5,
6, 7 i 8

TRLCSP

3, 4, 5,
6i8

TRLCSP

3, 5, 7 i
8

LCSP

1i8

LCSP

3, 4, 6 i
8

TRLCSP

3, 4, 6 i
8

TRLCSP

3, 5 i 8

TRLCSP

-
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Codi
1
2
3
4

CIEI 2018. CODI I DESCRIPCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Denominació
Codi
Denominació
En els aspectes generals
5 En la publicitat dels contractes
En la definició de l’objecte del contracte
6 En la selecció dels contractistes
En la forma de tramitació i el
7 En la formalització del contracte
procediment d’adjudicació
En el preu dels contractes
8 En l’execució del contracte

El resultat de la fiscalització de cada un dels contractes no menors revisats mostra les
incidències següents:

1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
L'expedient núm. 4 correspon a un contracte de subministrament per a l'adquisició d'una cabina
d'emmagatzematge a través del sistema estatal de contractació centralitzada, al qual es troba
adherit el Consell Insular per Acord del Ple de 27 de març de 2000.
S'ha analitzat la pròrroga de l'expedient núm. 8, que l'SCIB considera que deriva d'un contracte
de gestió de servei públic.

2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe relatiu
a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.

3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
Tots els expedients examinats han estat objecte de tramitació ordinària.
L'expedient núm. 2 s'ha tramitat per procediment negociat sense publicitat i l'únic criteri de
negociació és el preu. En el PCAP no consten els criteris d'adjudicació. El caràcter flexible i
l'existència de negociació no eliminen l'obligació d'incloure criteris d'adjudicació en els
procediments negociats. Si l'únic criteri que interessa és el preu, s'ha de fer constar en el PCAP
que el preu ofert és tant un criteri d'adjudicació com un element de negociació.
En els expedients núm. 5 i 7 no consta que l'interventor hagi emès el certificat d'existència de
crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic derivades del
contracte (art. 116.3 de la LCSP). 31
En l'expedient núm. 6, corresponent a una despesa de caràcter pluriennal, no consta que
s'hagi comprovat que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs no excedeix la
quantitat que resulta d'aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL
2/2004, de 5 de març).

31

Documentació aportada en la fase d'al·legacions.
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En l'expedient núm. 5 no consten justificats els criteris utilitzats de solvència tècnica o
professional, i econòmica i financera (art. 116.4 de la LCSP). Així mateix, en els expedients
núm. 3 i 6 no consten justificats els criteris d'adjudicació utilitzats (art. 109.4 del TRLCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 1 s'exigeix la categoria de la classificació 2 per acreditar la
solvència. D'acord amb el valor estimat mitjà anual del contracte, la categoria de classificació
exigida hauria d'haver estat la número 3 (art. 38 del RGLCAP).
En l'expedient núm. 3, la classificació empresarial que ha aportat l'adjudicatari és de l'any
2013. En l'expedient no consta una actualització de la classificació de la Junta de Contractació
(art. 70.2 del TRLCSP).
En els expedients núm. 1 i 6 no s'han establert criteris de caràcter social i ambiental, que són
d'inclusió obligatòria segons l'acord del Consell Executiu de 27 de maig de 2016, pel qual
s'aproven les instruccions per a la contractació socialment responsable i sostenible del Consell
Insular d'Eivissa (BOIB núm. 83, de 30 juny 2016); o, en cas que no pertoquin, no hi consta un
informe que ho justifiqui.
El PCAP de l'expedient núm. 3 conté un criteri d'adjudicació «Material de neteja a utilitzar» que
es valora amb un màxim de 5 punts. En el PCAP no s'estableix la forma de distribució
d'aquests punts.

4. Preu dels contractes
En els expedients núm. 1, 3 i 5 no consta l'informe justificatiu que els preus dels contractes són
adequats als de mercat. (art. 87 del TRLCSP i art. 102 de la LCSP).
En els expedients núm. 3 i 5, els valors estimats que figuren en els PCAP no són correctes,
atès que s'hi han inclòs les possibles modificacions en el període de pròrroga, per un import de
167 milers d'euros i 29 milers d'euros, respectivament (art. 88 del TRLCSP i art. 101 de la
LCSP). Així mateix, en l'expedient núm. 5 no es justifica el valor estimat del contracte amb una
indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent-hi sempre els costs laborals, si n'hi ha
(art. 116.4.d de la LCSP).
El pressupost total màxim de la despesa de l'expedient núm. 2 ascendeix a la quantitat de 293
milers d'euros (IVA exclòs). En l'expedient no consta el càlcul o el suport documental que es va
utilitzar per a determinar aquest import (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
L'expedient núm. 8 és un contracte generador d'ingressos, atès que el contractista és qui li
abona una quantitat trimestral en concepte de cànon per la realització del servei
bar/cafeteria/menjador a la Llar d'Eivissa.

5. Publicitat dels contractes
En els expedients núm. 1 i 3 la publicació de la formalització del contracte en el BOE i el DOUE
s'ha realitzat fora del termini establert legalment (art. 154.2 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 2 la publicació de l'anunci d'adjudicació en el perfil de contractant s'ha
realitzat amb posterioritat a la data de formalització del contracte amb l'adjudicatari. D'acord
amb l'article 151.4 del TRLCSP, la publicació de l'adjudicació s'ha de realitzar de forma
simultània a la notificació als licitadors.
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En l'expedient núm. 7 no consta que s'hagi comunicat el contracte al Registre de contractes del
sector públic (art. 333 del TRLCSP). 32

6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptives.
En tots els expedients han estat comprovats els requisits de capacitat, solvència financera i
tècnica o professional, i es verifica que no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
En l'expedient núm. 6 no consta la documentació administrativa (sobre 1) que ha presentat el
licitador que ha resultat adjudicatari en el procediment de contractació (art. 146 del RLCSP i art.
80 del RGLCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 2, per acreditar la solvència tècnica o professional dels
contractistes, s'exigeix la relació de la maquinària, del material i de l'equip tècnic de què es
disposa per executar els treballs. Així mateix, en el PCAP de l'expedient núm. 5 per acreditar la
solvència tècnica o professional dels contractistes, s'exigeix la indicació del personal tècnic o
les unitats tècniques de què es disposa per executar el contracte, així com la descripció de les
instal·lacions tècniques, les mesures utilitzades per garantir la qualitat i els mitjans d'estudi i
investigació de l'empresa. En cap cas, en els dos expedientes s'especifiquen les condicions
mínimes o els llindars que s'han d'assolir per ser considerats solvents (art. 78 del TRLCSP i art.
90 de la LCSP).
En l'expedient núm. 5 l'empresa adjudicatària aporta com a acreditació de solvència tècnica
l'autorització de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB per a la
recuperació dels cultius en terrenys forestals de diverses finques de l'illa d'Eivissa. L'empresa
adjudicatària preveu, durant els dos primers anys del contracte, l'obtenció de 600 tones
d'estelles, que s'adquiriran a l'empresa que s'encarrega de la neteja d'aquestes finques. En el
PPT, el Consell Insular estima que el consum de tones d'estella que es preveu durant el
període de duració del contracte serà de 690 tones. En l'expedient no consta d'on l'empresa
adjudicatària ha d'obtenir la resta de tones d'estella (90 tones) ni el compromís de l'empresa
que s'encarrega de la neteja de les dites finques de subministrar a l'empresa adjudicatària les
600 tones.
En l'expedient núm. 6 no ha estat possible verificar que el termini d'obertura de les
proposicions que han presentat els licitadors no excedeixi d'un mes des de la data de
finalització del termini per presentar les ofertes (art. 160 del TRLCSP).
En l'expedient núm. 6 no consta l'acta de la Mesa de contractació corresponent a l'obertura de
la documentació administrativa que han de presentar els licitadors en el sobre 1 (art. 81 del
RGLCSP).
En l'expedient núm. 6 no consta la constitució dels licitadors de la garantia provisional que
s'exigeix en la clàusula H del PCAP. 33

32

En la fase d’al·legacions, el Consell ha aportat la comunicació al Registre de contractes del sector públic, que s’ha dut a terme amb data
30/09/2020 i, per tant, fora del termini legalment establert.

33

Documentació aportada en la fase d’al·legacions, que no ha fiscalitzat l’SCIB.
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En l'expedient núm. 6 no consta la documentació que ha aportat un dels licitadors participants
en el procediment per justificar la concurrència en l'oferta presentada de valors anormals o
desproporcionats, un cop fet el requeriment per la Mesa de contractació. A més, tampoc consta
la notificació efectuada al licitador mencionat, en la qual se l'exclou de la participació en el
procediment per no haver justificat de forma adequada el valor anormal o desproporcionat
presentat en l'oferta (art. 152 del TRLCSP). 34
En l'expedient núm. 6 no consta efectuada la notificació del requeriment per aportar la
documentació necessària per resultar adjudicatari a un dels licitadors que es presenten en unió
temporal d'empreses (art. 151 del TRLCSP). 35
L'adjudicació dels expedients núm. 1 i 5, tramitats mitjançat procediment obert, s'ha realitzat
fora del termini legalment establert (art. 161 del TRLCSP i art. 158 de la LCSP).
En l'expedient núm. 5 l'empresa adjudicatària manifesta que està exempta de l'impost sobre
activitats econòmiques, si bé no hi consta acreditat el document de l'alta al dit impost de
l'adjudicatari tal com s'estableix en el PCAP.
En l'expedient núm. 6, tramitat mitjançant procediment obert, no ha estat possible comprovar si
l'adjudicació del contracte s'ha realitzat dins el termini legalment establert (art. 161 del
TRLCSP).
En l'expedient núm. 6 no consta la devolució de les garanties provisionals que han constituït
els licitadors que no han resultat adjudicataris. 36

7. Formalització del contracte
La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en els contractes
d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, hi consta la documentació
preceptiva per formalitzar el contracte.
En els expedients núm. 1 i 3 no consta justificada la procedència de no establir un termini de
garantia tal com s'exigeix en el PCAP.

8. Execució del contracte
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
En l'expedient núm. 2 s'han detectat factures, per un import de 42 milers d'euros, que s'han
executat mitjançant contractes menors sense cobertura contractual.
Respecte a l'expedient núm. 3, el Consell Insular no ha facilitat a l'SCIB els albarans sol·licitats
on s'estableix la distribució econòmica i horària del servei de neteja entre cada un dels centres
dependents concertats del Consell Insular. Consegüentment, l'SCIB no ha pogut verificar si la
distribució econòmica i horària s'ha realitzat conforme a la contractada. 37
En l'expedient núm. 5 no consten les comandes de subministrament del Consell Insular a
l'empresa adjudicatària; per tant, l'SCIB no ha pogut verificar si el termini de subministrament
s'ha complert d'acord amb el que estableix el PPT. Així mateix, no consta en l'expedient prova
34

Documentació aportada en la fase d’al·legacions, que no ha fiscalitzat l’SCIB.

35

Documentació aportada en la fase d’al·legacions, que no ha fiscalitzat l’SCIB.

36

Documentació aportada en la fase d’al·legacions, que no ha fiscalitzat l’SCIB.

37

En la fase d’al·legacions, el Consell Insular ha aportat un informe tècnic en el qual es detalla la distribució econòmica i horària del servei de
neteja, si bé l’SCIB no ha pogut traçar aquesta distribució amb el PPT.
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documentació acreditativa per verificar si el Consell va comprovar el grau d'humitat de les
estelles que figuren en els albarans del subministrament tal com estableix el PPT. 38
No consta en l'expedient núm. 3 l'informe mensual on es resumeixen les incidències que
sorgeixen en el servei i que l'empresa adjudicatària ha de remetre al Consell Insular, tal com
estableix el punt 15 del PPT.
En els expedients núm. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30
dies des de la data de conformitat de la factura (art. 216.4 del TRLCSP i 198 de la LCSP).
En l'expedient núm. 4, la data de conformitat dels béns rebuts supera el termini fixat en l'article
194.4 de la LCSP.
b.

Expedients de contractes menors examinats

Del total de contractes menors comunicats, se n'han revisat 6 corresponents a l'exercici
fiscalitzat, el preu d'adjudicació dels quals sumen 171 milers d’euros.
Els contractes no menors revisats figuren en el quadre següent:
CIEI 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en milers d'euros)
Núm.
ordre
1

Tipus

Objecte del contracte

Subministrament

2

Subministrament

3

Obres

4

Obres

5

Serveis

6

Serveis

Estudi serveis socials. (núm. referència BS/18/313)
Subministrament de la base de dades Aranzadi ON LINE WESTLAW.ES.
De l'1 de setembre fins al 30 de novembre de 2018 (núm. referència
00044/18AG)
Millora protecció contra incendis - Llar d'Eivissa (núm. referència
NC/2018/13)
Millora de les instal·lacions de climatització i ventilació - Llar d'Eivissa (núm.
referència NC/2018/13)
Servei de gestió de personal auxiliar d'administració per facilitar la targeta
d'autobús amb abonament i resta de targetes gratuïtes (T-Daurada i ITGeneral) durant la campanya emissió jove (núm. referència TRAN2)
Manteniment zones enjardinades complex esportiu Raspallar mes de febrer
2018 (núm. referència 02 18RASP)

22

Llei de contractes
aplicable
TRLCSP

4

LCSP

57

LCSP

60

TRLCSP

26

TRLCSP

2

TRLCSP

Import

A partir de l'anàlisi efectuada de cada un dels contractes menors seleccionats, s'han posat de
manifest les incidències següents:
El CIEI no ha proporcionat la documentació relativa al contracte menor núm. 6; en
conseqüència, l'SCIB no ha pogut dur-ne a terme la revisió. 39
En cap dels expedients consta un document d'aprovació de la despesa incorreguda (art. 111.1
del TRLCSP i art. 118.3 de la LCSP).
Respecte al contracte menor núm. 5, consta un contracte formalitzat amb data 08/01/2018. No
obstant això, la memòria justificativa de la necessitat que ha emès l'òrgan de contractació és
posterior a la data de formalització del contracte, a l'inici de la prestació del servei i a la primera
factura que ha emès el contractista.
En el contracte menor núm. 4 no consta la inclusió en l'expedient del pressupost d'obres, tal
com determina la normativa de contractació (art. 111.2 del TRLCSP i art. 118.4 de la LCSP). 40

38

En la fase d'al·legacions, el Consell ha aportat un informe tècnic, de data 17 de novembre de 2020, elaborat durant el període d'al·legacions
a l'Informe provisional.
39

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.

40

Documentació aportada en la fase d’al·legacions.
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En cap dels contractes menors revisats consta la comunicació de l'adjudicació efectuada al
Registre públic de contractes.
Respecte als contractes menors núm. 1, 2, 3 i 5, el pagament de les factures s'ha realitzat fora
del termini de 30 dies des de la data de conformitat de la factura (art. 216.4 del TRLCSP).
Quant al contracte menor núm. 1 no s'ha complert el termini legal de 30 dies dels que disposa
l'Administració per dur a terme l'aprovació de la factura que n'acrediti la conformitat de amb els
serveis que ha prestat el tercer (art. 216.4 del TRLCSP).
c.

Compliment de la normativa de contractació

Tal com s'ha posat de manifest en l'apartat I.5 d'aquest Informe, a més de l'examen dels
expedients seleccionats realitzat en els apartats anteriors, l'SCIB ha dut a terme una revisió
limitada sobre el grau de compliment de l'Administració general del Consell de la normativa de
contractació que li ha resultat aplicable en 2018. En aquest sentit, s'ha revisat, de forma global,
que les despeses registrades s'han tramitat mitjançant un procediment de contractació establert
en la normativa de contractació, i també s'ha dut a terme una revisió general sobre la utilització
adequada i raonable del procediment de contractació menor.
El Consell Insular d'Eivissa registra les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la
liquidació del pressupost de despesa en una única fase d'execució pressupostària «O» o les
agrupa en diverses fases pressupostàries «ADO». El total d'obligacions reconegudes en fase
«O» ascendeix a 9.728 milers d'euros, mentre que les registrades en diverses fases «ADO»
ascendeix a 12.038 milers d'euros. Les despeses registrades agrupades en diverses fases
pressupostàries «ADO» presenten més risc que no s'hagin tramitat mitjançant un procediment
adequat de contractació, atès que aquestes despeses deriven, principalment, de contractes
tramitats mitjançat un procediment de contractació menor.
L'SCIB destaca que el volum de contractes menors adjudicats que el Consell ha comunicat
ascendeix a un total de 9.439 milers d'euros, cosa que representa el 29,2 % del volum total de
contractes menors adjudicats i no menors formalitzats durant l'exercici 2018.
Les incidències detectades en l'avaluació del grau de compliment del Consell de la normativa
de contractació que li resulta aplicable en 2018 són les següents:
−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un
import aproximat de 1.823 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no
consta que s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de
contractació. Aquest incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la
contractació de nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors
de forma recurrent en el temps, i la contractació de béns i serveis per un import
individual superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor. Així
mateix, s'han observat contractes menors amb una duració superior a l'any. En el
quadre núm. I.3 de l'annex I s'indica la composició de la dita despesa per creditor.

−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un
import aproximat de 731 milers d'euros, que el Consell ha registrat, que excedeixen de
l'import contractual i per a les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm.
II.3 de l'annex II s'indica la composició de la dita despesa per creditor.

L'import de les incidències descrites en els dos paràgrafs anteriors representa un 11,7 % sobre
el total de les obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la liquidació del pressupost de
despesa del Consell.
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E.

−

El Consell Insular no ha facilitat a l'SCIB els informes de l'òrgan de contractació que
justifiquen de manera motivada la necessitat dels contractes i que no s'altera l'objecte
(art. 118.2 de la LCSP) dels contractes menors sol·licitats l'import dels quals ascendeix
a 80 milers d'euros. En el quadre núm. III.2 de l'annex III s'indica la composició de
l'esmentada despesa per creditor.

−

No consta la publicació de la informació relativa als contractes menors en el perfil de
contractant del Consell Insular (art. 63.4 de la LCSP). A més, l'import de les obligacions
reconegudes agrupades en diverses fases pressupostàries ADO i que deriven,
principalment, de la tramitació d'un expedient de contracte menor ascendeix a 12.038
milers d'euros, mentre que l'import total de contractes menors comunicats ascendeix a
9.439 milers d'euros. Així mateix, el Consell no ha informat l'SCIB dels contractes
menors o, si escau, no ha aportat un certificat negatiu per fer constar que l'entitat
mercantil dependent Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU, no ha
adjudicat cap contracte menor. Consegüentment, l'SCIB no pot garantir la integritat
correcta de la relació de contractes menors que ha retut el Consell Insular.

RECOMANACIONS

Omplir correctament la relació certificada dels contractes adjudicats, modificats i
prorrogats durant l'exercici, amb la informació adequada de totes les característiques
dels contractes que s'hi inclouen.
Ajustar la redacció del PPT al contingut i els punts per incloure que estableix la
normativa de contractació.
Justificar i raonar adequadament el preu del contracte, així com el seu valor estimat.
Comprovar que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs, en els casos de
despeses de caràcter pluriennal, no excedeix la quantitat que resulta d'aplicar uns
determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març).
Justificar l'excepcionalitat de la modificació dels percentatges i els límits que estableix la
llei.
Incloure en els expedients de forma clara els criteris que s'han de tenir en consideració
per adjudicar els contractes i la seva justificació, així com la distribució de les
puntuacions per assignar a cada un dels criteris i subcriteris.
Definir en el PCAP les condicions mínimes o els llindars necessaris per complir els
requisits de solvència econòmica i tècnica que s'han d'acreditar.
Planificar adequadament el procés d’elaboració dels expedients de contractació a fi de
complir els terminis que fixa la normativa de contractació, en especial, els terminis per
adjudicar els contractes.
Habilitar els mecanismes que possibilitin el pagament del preu dels contractes en els
terminis establerts en l'article 216.4 del TRLCSP.
Incloure en el PCAP els paràmetres objectius que permetin identificar ofertes
anormalment baixes, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt¸ quan s'utilitzin una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
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5. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTES GENERALS

Durant l'exercici 2018, i d'acord amb la informació que ha tramès a l'SCIB, el Consell Insular de
Formentera ha formalitzat 32 contractes no menors, per un import conjunt de 5.599 milers
d'euros, mentre que, en el 2017, en va formalitzar 23, per un import total de 3.019 milers
d'euros.
La diferència interanual considerable en l'import contractat s'explica, principalment, pel fet que,
durant el 2018, s'han adjudicat, d'una banda, el contracte d'obres corresponent a l'ampliació del
centre de dia com a residència per a persones dependents, per un import de 1.707 milers
d'euros, i de l'altra, el contracte d'obres de reforma de l'avinguda de Joan Castelló i Guasch del
nucli de Sant Ferran, per un import de 1.502 milers d'euros. Per contra, en 2017, tan sols es va
formalitzar un contracte d'aquestes característiques.
L'anàlisi de l'activitat contractual dels contactes no menors del Consell Insular de Formentera
se circumscriu a l'Administració general, atès que la seva entitat dependent no ha formalitzat
contractes durant l'exercici 2018.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes no menors formalitzats, en
funció del seu objecte, és la següent:
Obres
Serveis
Subministrament
Administratius especials
Concessió de serveis
Gestió de serveis públics
Col·lab. sec. públic i sec. privat
Privats
Total

CIFO 2018. TIPUS DE CONTRACTES (en milers d'euros)
Nombre
Import
5
3.340
3
210
2
419
6
1.197
0
16
433
32
5.599

Tipus

% / nombre
16%
9%
6%
19%
50%
100%

CIFO 2018. EXPEDIENT PER OBJECTE. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 5.599)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obres
3.340
60%

Privats
433
8%
Gestió de serveis
públics
1.197
21%

Subministrament
419
7%

Serveis
210
4%

69

% / import
60%
4%
7%
21%
8%
100%

Informe dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a
l'exercici 2018

L’any 2018, els procediments d’adjudicació són els següents:
CIFO 2018. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ (en milers d'euros)
Procediment d'adjudicació
Nombre
Import
Obert criteri preu
1
74
Restringit criteri preu
Obert criteris múltiples
10
4.365
Restringit criteris múltiples
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
1
140
Obert simplificat
1
16
Derivat Acord marc
Contractació centralitzada
Directe
Modificat
3
571
Pròrroga
16
433
Total
32
5.599

% / nombre
3%
31%
3%
3%
9%
50%
100%

% / import
1%
78%
3%
0%
10%
8%
100%

CIFO 2018. EXPEDIENT PER PROCEDIMENT. IMPORT
ADJUDICAT (Total: 5.599)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Obert criteris
múltiples
4.365
78%

Obert criteri preu
74
1%
Pròrroga
433
8%
Modificat
571
10%
Obert simplificat
16
Negociat sense
0%
publicitat
140
3%

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

Tramitació

CIFO 2018. TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Nombre
32
32
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CIFO 2018. EXPEDIENTS PER TRAMITACIÓ.
IMPORT ADJUDICAT (Total: 5.599)
(en milers d'euros i en percentatge sobre el total)
Ordinària
5.599
100%

De la informació que ha retut a l'SCIB el Consell Insular relativa als contractes menors
adjudicats corresponent a l'exercici 2018, en consta un total de 376, per un import conjunt de
3.123 milers d’euros.
L'anàlisi de l'activitat contractual dels contractes menors del Consell Insular se circumscriu a
l'Administració general, atès que la seva entitat dependent no ha formalitzat cap contracte
durant l'exercici 2018.
D'acord amb el que s'ha exposat, la classificació dels contractes menors adjudicats, en funció
del seu objecte i del seu import, és la següent:

Obres
Serveis
Subministrament
Total

B.

CIFO 2018. CONTRACTES MENORS PER OBJECTE (en milers d'euros)
Nombre de
Import
Total imports
contractes
24
608
264
1.854
88
661
376
3.123

% contractes

% Import

6%
62%
32%
100%

16%
62%
22%
100%

FONAMENT DE LES CONCLUSIONS DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT

Abast
La Sindicatura de Comptes ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual del
Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2018, que comprèn: 4 contractes no
menors i 6 contractes menors de l'Administració general i una revisió limitada sobre si l'activitat
contractual cobreix de forma raonable la despesa registrada de l'Administració general.
Excepte per la limitació esmentada en el paràgraf 1 següent, el treball s'ha efectuat d'acord
amb els objectius i l'abast que s'esmenten en l'apartat I.2 d'aquest Informe.
Limitacions de l'abast:
1. L'SCIB no pot garantir la integritat correcta de la relació de contractes menors que ha retut
el Consell, atès que l'SCIB ha identificat contractes menors dels quals el Consell informa en
el perfil de contractant i que no figuren en la dita relació retuda; a més, també s'han
identificat obligacions reconegudes agrupades en diverses fases pressupostàries ADO que
corresponen a despeses de contractes menors i que no s'han comunicat a l'SCIB. Per això,
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l'SCIB no disposa de la informació adequada per poder obtenir una relació completa dels
contractes menors.
Incidències més significatives:
2. En l'expedient núm. 1 la fórmula especificada en el PCAP per valorar les ofertes
econòmiques no correspon a la fórmula que ha aplicat la Mesa de contractació. D'aquest fet
es deriva que la fórmula establerta en els plecs és errònia, atès que proporciona uns
resultats decreixents, de forma que, quan menys rebaixa ofereixen els licitadors en el preu,
més puntuació obtenen, arribant a superar el màxim de punts establerts que es poden
obtenir. De la mateixa forma, quan més rebaixa ofereixen, menys punts obtenen, i l'oferta
més avantatjosa econòmicament presentada és la que menys punts obté.
3. En el PCAP de l'expedient núm. 2, tramitat mitjançant un procediment obert amb valoració
de criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions màximes per assignar als
criteris i subcriteris subjectius i tècnics que s'han de valorar. D'altra banda, no està
establerta en els plecs la fórmula mitjançant la qual s'ha d'assignar la puntuació als criteris
avaluables mitjançant fórmules (art. 146.2.b de la LCSP).
4. En l'expedient núm. 1 el preu d'adjudicació que consta en la relació de contractes
adjudicats que s'ha retut a l'SCIB no correspon al preu de formalització del contracte.
L'import que figura comunicat no és correcte, atès que inclou l'import de la possible pròrroga
de 2 anys i, per tant, correspon al valor estimat del contracte i no al preu de formalització.
5. En el contracte menor núm. 3 el preu d'adjudicació del contracte (IVA exclòs) és superior al
llindar màxim que s'estableix en l'article 118.1 de la LCSP per als contractes menors de
serveis. D'aquesta forma, el Consell Insular ha adjudicat el contracte sense seguir un
procediment de contractació adequat d'acord amb el que s'estableix a la normativa de
contractació (art. 116, 131 i 132 de la LCSP).
6. Respecte del contracte menor núm. 3, s'ha superat el termini legal de 30 dies establert per
a dur a terme el pagament (art. 198.4 de la LCSP).
7. Quant a una de les factures del contracte menor núm. 5 i a les del núm. 6, les factures
emeses són anteriors a la data d'emissió de l'informe justificatiu de la necessitat del
contracte i que no se n'altera l'objecte, en el qual també s'aprova la realització de la
despesa (art. 118 de la LCSP).
8. Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un import
aproximat de 1.165 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no consta que
s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de contractació. Aquest
incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la contractació de nombrosos
béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors de forma recurrent en el temps,
i la contractació de béns i serveis per un import individual superior als límits establerts en la
normativa per a la contractació menor. En el quadre núm. I.4 de l'annex I s'indica la
composició de la referida despesa per creditor.

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 contractual del
Consell Insular de Formentera 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.
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Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, cal ressaltar les incidències
detallades en cadascun dels apartats següents de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans
responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

D.

ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL

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

Del total de contractes no menors comunicats, se n'han revisat 4 corresponents a l'exercici
fiscalitzat, el preu de formalització dels quals suma 2.364 milers d'euros. Aquesta selecció
representa el 48,9 % de l'import total dels contractes formalitzats, exclosos els contractes
privats i els encàrrecs de gestió.
El tipus de tramitació i el procediment d'adjudicació dels contractes, així com les deficiències
detectades, figuren en el quadre següent:
CIFO 2018. RELACIÓ DELS CONTRACTES EXAMINATS (en milers d' euros)
Import
Preu
licitació
formali%
TramiNúm.
Objecte del contracte
Tipus
Procediment
IVA
tzació IVA baixa
tació
exclòs
exclòs
Obert criteris
1
Abalisament de platges al TM Formentera
176
138 21,8% Serveis
Ordin.
múltiples
2

Adjudicació conjunta de la redacció del
projecte i l'execució de l'obra d'ampliació
del centre de dia com a residència per a
persones dependents a l'illa de Formentera

3

Modificació del contracte C07/2017 de
renovació i adequació dels carrers de
Guillem de Montgrí i de València del nucli
de Sant Ferran, TM Formentera

4

Modificació del contracte C12/2006 de
gestió de serveis de recollida i transport de
residus sòlids urbans i matèria orgànica,
neteja viària i manteniment de zones
verdes a l'illa de Formentera.

Llei de
Incicontractes
dències
aplicable
TRLCSP

3, 4, 6 i
8

1.706

1.706

0,0%

Obres

Ordin.

Obert criteris
múltiples

LCSP

3, 4, 5,
6i7

128

128

0,0%

Obres

Ordin.

Modificat

TRLCSP(*)

5

392

Concessió
Gest.
0,0%
Serv.
Públics

Ordin.

Modificat

RDL 2/2000
(*)

3i5

392

(*) D'acord amb la DT 1ª de la LCSP 9/2017, les modificacions i les pròrrogues que es realitzin sobre els contractes administratius adjudicats amb
anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei s'han de regir per la normativa anterior. Per aquest motiu, la data facilitada en el quadre anterior es
correspon a la data d'adjudicació del contracte primitiu, perquè sigui indicativa de la normativa aplicable.

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

CIFO 2018. 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:
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1. Aspectes generals
L'òrgan de contractació competent en cada expedient examinat efectua de manera correcta
l'aprovació de cadascuna de les fases dels expedients de contractació.
Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt.
2. Definició de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats dels serveis públic
corresponent s'ha de justificar en els expedients. En tots els expedients consta l'informe relatiu
a la conveniència d'efectuar els contractes i a la finalitat pública per satisfer, i també a la
descripció del seu objecte.
3. Forma de tramitació i procediment d'adjudicació
En l'expedient núm. 1, és el president de la corporació qui inicia l'expedient de contractació;
això no obstant, aquesta és una competència de l'òrgan de contractació, que, en aquest cas, és
la Comissió de Govern del Consell Insular, per delegació de competències d'acord amb la
resolució de Presidència de 22 de juny de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015).
L'expedient núm. 2 correspon a una despesa de caràcter pluriennal. No consta que s'hagi
comprovat que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs no excedeix la quantitat
que resulta d'aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març).
En l'expedient núm. 2 la redacció del PPT no s'ajusta al contingut establert en la normativa de
contractació, atès que s'hi incorporen punts i consideracions propis del PCAP, tals com la
classificació exigida als licitadors, els criteris d'adjudicació, la subcontractació, les penalitats, les
modificacions i les millores (art. 66, 67 i 68 del RGLCAP).
En els expedients núm. 1 i 2 no consta justificada adequadament l'elecció del procediment ni
els criteris d'adjudicació que s'han d'aplicar, sinó que aquests només s'enumeren (art. 109.4 del
TRLCSP i 116.4 de la LCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 2, tramitat mitjançant un procediment obert amb valoració de
criteris subjectius, no consta la distribució de les puntuacions màximes per assignar als criteris i
subcriteris subjectius i tècnics que s'han de valorar. D'altra banda, no està establerta en els
plecs la fórmula mitjançant la qual s'ha d'assignar la puntuació als criteris avaluables mitjançant
fórmules (art. 146.2.b de la LCSP).
En el PCAP de l'expedient núm. 2 la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és
l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima
atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules
atenuen significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que
no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
En l'expedient núm. 1 la fórmula especificada en el PCAP per valorar les ofertes econòmiques
no correspon a la fórmula que ha aplicat la Mesa de contractació. D'aquest fet es deriva que la
fórmula establerta en els plecs és errònia, atès que proporciona uns resultats decreixents, de
forma que, quan menys rebaixa ofereixen els licitadors en el preu, més puntuació obtenen,
arribant a superar el màxim de punts establerts que es poden obtenir. De la mateixa forma,
quan més rebaixa ofereixen, menys punts obtenen, i l'oferta més avantatjosa econòmicament
presentada és la que menys punts obté.
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En l'expedient núm. 4, corresponent a la modificació del contracte C12/2006, no consta
l'informe de contingut pressupostari que ha emès l'òrgan competent de la gestió dels
pressuposts a l'entitat local, preceptiu en els casos en què les modificacions efectuades,
aïlladament o conjuntament, superin el 10 % del valor primitiu del contracte, sempre que aquest
sigui igual o superior a 6.010 milers d'euros (IVA exclòs), com és el cas d'aquest expedient (art.
101.3 del RD 2/2000).
En l'expedient núm. 2 no consten signades les actes de la Mesa de contractació pels membres
que la constitueixen.
En l'expedient núm.1 els plecs estableixen la subjecció del contracte a la revisió de preus; això
no obstant, segons les característiques del contracte i d'acord amb el que estableix la
normativa de contractació, no pot ser objecte de la dita revisió ja que no correspon a cap dels
supòsits indicats en l'article 89 del TRLCSP.
En tots els expedients consta la resolució motivada de l'òrgan de contractació, que aprova la
despesa i disposa l'obertura del procediment d'adjudicació.
4. Preu dels contractes
En l'expedient núm. 1 el preu d'adjudicació que consta en la relació de contractes adjudicats
retuda a l'SCIB no correspon al preu de formalització del contracte. L'import que es va
comunicar no és correcte, atès que inclou l'import de la possible pròrroga de 2 anys i, per tant,
correspon al valor estimat del contracte i no al preu de formalització.
En l'expedient núm. 2, corresponent a un contracte d'obres de caràcter pluriennal, no consta
efectuada l'aplicació d'una partida equivalent a l'1 % del preu d'adjudicació del contracte,
destinat a la conservació, la protecció i l'enriquiment del patrimoni històric o el foment de la
creativitat artística (art. 80 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears).
5. Publicitat dels contractes
En l'expedient núm. 2 no s'ha complert el termini legalment establert per publicar l'adjudicació i
la formalització del contracte al perfil de contractant, així com tampoc s'ha complert el termini
per comunicar la formalització del contracte al Registre públic de contractes (art. 151.1 i 154 de
la LCSP i art. 20 del Decret 3/2016).
Quant als expedients núm. 3 i 4, no s'ha complert el termini legalment previst per comunicar la
formalització corresponent a les modificacions efectuades al Registre públic de contractes (art.
30 i 303 del TRLCSP i art. 58 del RD 2/2000, respectivament).
En els expedients núm. 3 i 4 la publicació de l'anunci d'adjudicació i formalització de la
modificació s'ha realitzat fora del termini de 48 dies legalment establert (art. 154.2 del TRLCSP
i art. 93.2 del RD 2/2000, respectivament).
6. Selecció dels contractistes
En tots els expedients consten els certificats de proposicions rebudes quan eren preceptius.
En tots els expedients s'han comprovat els requisits de capacitat i de solvència financera i
tècnica o professional, i s'ha verificat que els licitadors no incorren en cap de les prohibicions
per contractar amb l'Administració.
En el PCAP de l’expedient núm. 2 s’estableix per als criteris avaluables mitjançant fórmules,
que l'oferta que presenti menys consum elèctric (criteris 1.1 i 1.2) i més penalització (criteri 1.3)
ha de rebre la màxima puntuació corresponent a cada apartat, i la resta d’ofertes s’han de
puntuar proporcionalment. No obstant, per al criteri 1.4. (millora en l’equipament) no s’estableix
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com s’ha d’assignar la puntuació als licitadors, i per tant, els punts assignats al licitador per la
Mesa (3 sobre 5) no queden justificats per l’aplicació d’una determinada fórmula, sinó per un
judici de valor.
En els expedients núm. 1 i 2 tant en el PCAP com en l'anunci de licitació del contracte, es
limita la presentació de les ofertes a les 14 hores del dia de venciment del termini, quan el
termini en dies naturals que estableixen el TRLCSP i la nova LCSP inclou l'últim dia complet, és
a dir, fins a les 24 hores.
Els expedients tramitats per procediment obert disposen de les actes preceptives de la Mesa
de contractació, en les quals es comproven els requisits que han de complir els licitadors per
admetre'ls i es valoren els criteris d'acord amb la ponderació atribuïda. La Mesa de contractació
fa la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
En tots els expedients consta la resolució d'adjudicació dels contractes que ha dictat l'òrgan
competent.
7. Formalització del contracte
En l'expedient núm. 2 la formalització del contracte s'ha realitzat fora del termini de 15 dies
hàbils següents al dia en què es realitzi la notificació de l'adjudicació, establert en la normativa
de contractació (art. 153 de la LCSP).
La constitució de la garantía definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat en tots els
contractes d'acord amb el que estableix la normativa de vigent, excepte l'indicat per a
l'expedient núm. 2. Així mateix, consta la documentació preceptiva per formalitzar el contracte.
8. Execució del contracte
En l'expedient núm.1 no consta en la justificació que ha presentat el contractista, relativa a la
realització de la primera part del contracte, la inclusió dels plànols de situació dels elements
d'abalisament instal·lats, ni les fotografies que justifiquin la prestació correcta del servei, tal com
s'estableix en el PPT.
En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la conformitat del
servei promotor de la contractació.
Quant a la revisió del pagament de les factures i el compliment dels terminis establerts en
l'article 216.4 del TRLCSP, s'ha posat de manifest que en tots els expedients revisats els
pagaments s'han produït en el termini de trenta dies comptadors des de la data de conformitat
de la factura o de la data registre d'entrada de la factura.
b.

Expedients de contractes menors examinats

Del total de contractes menors dels quals s'ha informat l'SCIB, se n'han revisat 6 corresponents
a l'exercici 2018, el preu de formalització dels quals suma 163 milers d'euros.
Els contractes menors revisats figuren en el quadre següent:
CIFO 2018. CONTRACTES MENORS REVISATS (en milers d'euros)

Núm.
Ordre
1
2
3

Tipus

Objecte del contracte

Import

Obres
Obres
Serveis

53
33
48

4

Serveis

10

LCSP

5

Serveis

9

LCSP

6

Serveis

Substitució de rajola de la plaça del Pilar de la Mola
Treball de condicionament de camins a diversos indrets de l'illa 2018
Treballs diversos de reparació i condicionament a Sant Ferran 2018
Servei de reparació i reposició de peces de fusteria per a les escoles velles de Sant
Francesc Xavier
Contractació dels serveis de na Rosa Castells com a directora de tallers
Serveis de gestió i creació de continguts dels perfils oficials de Formentera a les
principals xarxes socials

Llei de contractes
aplicable
TRLCSP
LCSP
LCSP

10

LCSP
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Del resultat de la fiscalització de cada un dels contractes seleccionats, s'han posat de manifest
les incidències següents:
En el contracte núm. 3 el preu d'adjudicació del contracte (IVA exclòs) és superior al llindar
màxim establert en l'article 118.1 de la LCSP per als contractes menors de serveis. D'aquesta
forma, el Consell Insular ha adjudicat el contracte sense seguir un procediment de contractació
adequat d'acord amb el que s'estableix en la normativa de contractació (art. 116, 131 i 132 de
la LCSP).
Quant a una de les factures del contracte núm. 5 i a les del núm. 6, les factures emeses són
anteriors a la data d'emissió de l'informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no se
n'altera l'objecte, en el qual també s'aprova la realització de la despesa (art. 118 de la LCSP).
Respecte als expedients núm. 2, 3, 4, 5 i 6 no consta efectuada la comunicació de les dades
bàsiques sobre els contractes adjudicats al Registre de contractes del sector públic, tal com
s'estableix en la normativa de contractació (art. 346 de la LCSP).
Pel que fa al contracte núm. 3 s'ha superat el termini legal de 30 dies establert per dur a terme
el pagament (art. 198.4 de la LCSP).
En els contractes núm. 4, 5 i 6 no s'ha complert el termini legal de 30 dies dels quals disposa
l'Administració per dur a terme l'aprovació de la factura que n'acrediti la conformitat respecte
dels serveis prestats pel tercer (art. 198.4 de la LCSP).
c.

Compliment de la normativa de contractació

Tal com s'ha posat de manifest en l'apartat I.5 d'aquest Informe, a més de l'examen dels
expedients seleccionats realitzat en els apartats anteriors, l'SCIB ha dut a terme una revisió
limitada sobre el grau de compliment de l'Administració general del Consell de la normativa de
contractació que li ha resultat aplicable en 2018. En aquest sentit, s'ha revisat, de forma global,
que les despeses registrades s'han tramitat mitjançant un procediment establert en la normativa
de contractació, i també s'ha dut a terme una revisió general sobre la utilització adequada i
raonable del procediment de contractació menor.
El Consell Insular de Formentera registra totes les obligacions reconegudes en els capítols 2 i
6 de la liquidació del pressupost de despesa de forma agrupada en diverses fases
pressupostàries ADO, de les quals el total ascendeix a 16.817 milers d'euros. Les despeses
registrades agrupades en diverses fases pressupostàries ADO poden presentar el risc que no
s'hagin tramitat mitjançant un procediment de contractació adequat, atès que dins aquestes
s'inclouen despeses que deriven de contractes tramitats mitjançat un procediment de
contractació menor.
L'SCIB destaca que el volum de contractes menors adjudicats que el Consell ha comunicat
ascendeix a un total de 3.123 milers d'euros, que representa el 33,3 % del volum total de
contractes menors adjudicats i no menors formalitzats durant l'exercici 2018.
Les incidències detectades en l'avaluació del grau de compliment del Consell de la normativa
de contractació que li resulta aplicable en 2018, són les següents:
−

Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un
import aproximat de 1.165 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no
consta que s'hagin complert els procediments establerts en la normativa de
contractació. Aquest incompliment deriva, principalment, del fet que s'ha detectat la
contractació de nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació de contractes menors
de forma recurrent en el temps, i la contractació de béns i serveis per un import
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individual superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor. En
el quadre núm. I.4 de l'annex I s'indica la composició de la dita despesa per creditor.
L'import d'aquesta incidència representa un 6,9 % sobre el total de les obligacions
reconegudes en els capítols 2 i 6 de la liquidació del pressupost de despesa del
Consell.
−

E.

L'SCIB no pot garantir la integritat de la relació de contractes menors que el Consell ha
retut, atès que ha identificat contractes menors dels quals el Consell informa en el perfil
de contractant i que no figuren en la dita relació retuda. A més, s'han identificat
obligacions reconegudes agrupades en diverses fases pressupostàries ADO que
corresponen a despeses de contractes menors, de les quals no s'ha informat l'SCIB.
L'SCIB no disposa de la informació adequada per poder obtenir una relació completa
dels contractes menors.

RECOMANACIONS

Ajustar la redacció del PPT al contingut i els punts per incloure establerts en la
normativa de contractació.
Comprovar que la despesa que s'imputa a cada un dels exercicis futurs, en els casos de
despeses de caràcter pluriennal, no excedeix la quantitat que resulta d'aplicar uns
determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març).
Justificar l'excepcionalitat de la modificació dels percentatges i límits establerts en la
llei.
Incloure en els expedients de forma clara els criteris que s'han de tenir en consideració
per adjudicar els contractes i la seva justificació, així com la distribució de les
puntuacions per assignar a cada un dels criteris i subcriteris.
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.
Aplicar, quan sigui possible, fórmules basades en sistemes proporcionals purs per a
valorar les ofertes.
Incloure en el PCAP els paràmetres objectius que permetin identificar ofertes
anormalment baixes, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt¸ quan s'utilitzin una
pluralitat de criteris d'adjudicació.
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III. ANNEXOS
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ANNEX I Detall de la despesa per creditors que no compleixen els procediments
de contractació
Quadre núm. I.1. CIMA 2018.

41

CIMA 2018. QUADRE NÚM. I1: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
ITURRI, S.A.
A41050113
18.464,78
REPSOL BUTANO S.A.
A28076420
19.172,24
VISABREN SERVICIOS GENERALES, SL
B41609074
124.965,11
DE SALABERT E HIJOS, SA
A07449218
43.418,43
KLE SERVICIOS INTEGRALES SL
B07631732
50.432,25
ASSOCIACIÓ ESCULL SOLIDARI
G57297863
42.870,64
AUTO VIDAL, S.A.
A07068430
37.245,79
COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL
B66622846
31.458,37
PREVENCION SMC S.L.
B60740123
32.884,52
GLORIA MALLORQUINA, S.A.
A07049257
30.193,14
NEUMATICOS Y REPARACIONES TECNICAS S.L.
B57497570
24.592,39
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
A81948077
411.494,7
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.
A78923125
57.917,24
DI 7 S.L.
B07649825
343.201,67
TOTAL
1.268.311,27
(*) Correspon a l'import adjudicat del contracte que es comunica en la relació de contractes menors de l'exercici 2018 retuda a l'SCIB.

Quadre núm. I.2. CIME 2018.
CIME 2018. QUADRE NÚM. I.2: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
M. POLO, SL
B60108214
58.158,72 (*)
LLOGUER DE SANITARIS PORTATILS S.L.L.
B57058240
36.280,64 (*)
INGENIERIA 1982, S.L.
B57353278
32.651,58 (*)
GEOLOGIA DE MALLORCA, SL
B57054439
21.845,03 (*)
Creditor FMP
41737679Q
21.780,00 (*)
Creditor ATO
41505108K
21.659,00 (*)
MAN TRUCK & BUS IBERIA
A78507498
188.098,13 (*)
NISSAN IBERIA SA
A60622743
27.842,57 (*)
TOYOTA ESPAÑA S.L.U.
B80419922
22.869,00 (*)
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A.
A47329180
22.854,75 (*)
ECOLOGIA PER FESTES, SL
B64242134
19.810,96 (*)
VIAJES MAGON, S.A.
A07316888
166.626,92
Creditor BCP
42944593M
126.626,50
AMADIBA
G07758667
78.355,35
EDITORIAL MENORCA, SA
A07006315
97.647,82
TALLERES AGRIMSERVICE SL
B57944407
66.157,25
MENORCA DE PUBLICIDAD, S.A.
A08965022
45.996,97
Creditor CCO
41499835S
58.663,19
EMPATIC COMUNICACION & MARKETING S.L.
B57893513
33.982,85
ELISEO LLABRES, SA
A07433683
88.577,21
EXCLUSIVAS PONS, SL
B07573140
59.634,72
Creditor BEH
46067315V
36.136,19
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA
A83052407
44.305,46
COPIADORAS DE MENORCA, SL
B07102247
45.461,46
VIAJES SAN LUIS S.L.
B07565518
30.254,61
41

Quadre modificat en virtut de les al·legacions formulades.
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CIME 2018. QUADRE NÚM. I.2: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
ACUSTIC MENORCA, S.L.
B57051575
23.993,43
MENORCA DE COMUNICACION, S.L.-CADENA SER
B07797145
25.510,75
MENORCATEL S.L.
B57130684
37.211,54
ESTACIONES,LUBRICANTES Y ENERG.MCA.SL
B07875503
75.192,39
HIDROBAL, GESTION DE AGUAS DE BALEARES, SAU
A66140724
52.341,93
LOMITEC INSTALACIONES E INGENIERÍA, SL
B16542524
32.155,00
MUEBLES OFICINA MANTOLAN, S.L.
B07079999
43.203,95
TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL.
B57608341
73.519,85
APALLISER, SL
B07028145
61.526,82
BENEJAM REFRIGERACION, SL
B07454291
51.889,28
CONNEXIÓ SOLAR 220, SL
B57464778
41.741,02
AUTOCARES VIDAL, S.L.
B07642218
34.187,64
MARCAS VIALES MENORCA, S.L.
B07504475
39.218,89
HIJOS DE JUAN GOMILA ""CA S'ARADER"" S.L.
B07807274
25.002,59
TOTAL
2.068.971,96
(*) Correspon a l'import adjudicat del contracte que es comunica en la relació de contractes menors de l'exercici 2018 retuda a l'SCIB.

Quadre núm. I.3. CIEI 2018.
CIEI 2018. QUADRE NÚM. I.3: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA
A26026393
24.810,24 (*)
ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS
G07071392
21.255,03 (*)
ATM CONTA, SL
B85962520
28.400,00 (*)
TRIAMDETOT EI, SL
B16505299
25.558,59 (*)
DRAGUER SAFETY HISPANIA, S.A
A83140012
25.558,58 (*)
Creditor JSM
02138354K
25.545,80 (*)
CTYM SL
B87252490
25.446,40 (*)
Creditor JJCG
41435591X
24.992,00 (*)
VORTAL CONNECTING BUSINESS SA
A85765469
25.276,00 (*)
TEMA INGENIERIA SL
B87163572
24.992,00 (*)
RETEVISION I SA
A62275680
24.977,80 (*)
HOP AND UP AGENCIA DIGITAL SL
B57940330
24.140,00 (*)
EL ESPIRITU DEL SUR SL
B22214613
23.856,00 (*)
TRADIA TELECOM SA
A61902045
22.847,80 (*)
LEVEL ELECTRONICS SL
B07061856
21.299,93 (*)
VIELCA INGENIEROS SA
A98030604
21.285,80 (*)
CINESI SL
B61156816
21.285,80 (*)
Creditor NBA
37353308C
43.635,30 (*)
Vivential Value Consulting, SL
B66100652
25.545,80 (*)
PAUXA SC
J57358418
25.538,70 (*)
INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIAL (**)
G08973224
21.760,49 (*)
FEDERACION BALEAR DE BADMINTON (**)
V07196207
8.000,00 (*)
BRIEGER IBIZA SL (**)
B07926777
18.125,80 (*)
VISABREN SERVICIOS GENERALES SL
B41609074
23.463,54
REY SOL SL
B07074594
21.159,78
LA PITIUSA DE INTERNET SL
B57810103
20.412,70
VIAJES PROAMAR SAL
A07692833
23.011,18
Creditor PAM
30530369P
16.616,08
KYO TRADUCCIONES SLU
B86040334
18.881,37
TRABLISA DISTRIBUCION SL
B07140387
22.488,29
Creditor AASJA
00697887K
166.164,26
Creditor JMT
41417711R
22.751,65
Creditor JJSB
41454300C
43.433,19
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA
A83052407
24.454,03
CLUB CICLISTA SAN ANTONIO
G07305717
35.731,30
ASOC. JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO
G57158479
38.767,00
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CIEI 2018. QUADRE NÚM. I.3: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
FEDERACIO BALEAR DE LLUITA OLIMPICA
V07301898
15.220,00
TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.
B80419922
60.742,00
S.E. DE CARBUROS METALICOS SA
A08015646
93.056,13
PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA SLU
B57477085
59.854,80
Asociacion de Madres de Discapacitados de Baleares AMADIBA
G07758667
248.961,74
FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA
G84913946
83.592,00
ASOCIACION DE LINARES VON SCHMITERLOW
G92928902
50.255,00
TERCIARIAS TRINITARIAS CASA DE SANTA EULALIA DEL RIO
R0700320E
186.923,16
TOTAL
1.823.299,66
(*) Correspon a l'import adjudicat del contracte que es comunica en la relació de contractes menors de l'exercici 2018 retuda a l'SCIB.
(**) Despeses corresponents a contractes menors amb una duració superior a un any.

Quadre núm. I.4. CIFO 2018.
CIFO 2018. QUADRE NÚM. I.4: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS QUE NO COMPLEIXEN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
VIAJES ES FREUS
A07234636
68.009,90
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.
B31831266
50.122,88
CASA PAYA, S.L.
B07102718
44.602,18
DIARIO DE IBIZA, S.A.
A07433444
35.542,41
Creditor AMT
41454454J
33.109,95
Creditor JAG
43103277N
32.912,00
VIAJES ISLAMAR, S.A.
A07144439
32.566,69
PLUG AND PLAY PRODUCTIONS, S.L.
B57653206
30.877,74
BARIMED PREVENCION, S.L.P.
B57645095
28.404,08
ASOCIACION DE LINARES VON SCHMITERLÖW
G92928902
43.800,00
Creditor JBV
28394198P
45.136,78
ENERVEGA SLU - ES
B57896995
30.806,60
Creditor FJPT
37652773W
20.137,24
ISLASFALTO, S.L.
B07784119
60.439,50
FORMENTERA TRUCKS, S.L.U.
B57239279
135.916,75
LIMFOR FORMENTERA S.L.
B07987894
121.948,49
REPSOL DIRECTO, S.A.
A08176091
79.617,75
AGRI-BAL, C.B.
E07801038
50.696,25
CA NA NEGRETA, S.A.
A07085806
42.768,97
TRANS TURITUR S.L.
B61695128
40.895,80
AUTOCARES PAYA,S.L.
B07030802
40.576,06
CARNES ROYPE, S.A.
A07229420
35.700,89
PETROFOR, S.L.
B07579394
33.279,98
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA, S.A.
A25009192
26.963,45
TOTAL
1.164.832,34
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ANNEX II Detall de la despesa per creditor que excedeix de l'import del contracte
originari i que no es troba sota cobertura contractual
Quadre núm. II.1 CIMA 2018.

42

CIMA 2018. QUADRE NÚM. II.1: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITOR QUE EXCEDEIX DE L'IMPORT DEL CONTRACTE ORIGINARI I QUE NO
ES TROBA SOTA COBERTURA CONTRACTUAL
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
DI 7 S.L.
B07649825
47.599,74
TOTAL
47.599,74

Quadre núm. II.2 CIME 2018.
CIME 2018. QUADRE NÚM. II.2: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITOR QUE EXCEDEIX DE L'IMPORT DEL CONTRACTE ORIGINARI I QUE NO
ES TROBA SOTA COBERTURA CONTRACTUAL
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
CIA. MEDITERRANEA DE VIGILANCIA, SA
A07673304
208.402,06
ANTONIO GOMILA , S.A.
A07405681
95.148,58
RETTO EXPRES SL
B80585359
33.854,64
ENDESA ENERGIA, SAU
A81948077
406.129,78
ENDESA ENERGIA XXI, SL
B82846825
90.039,43
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
A82018474
74.234,03
TOTAL
907.808,52

Quadre núm. II.3 CIEI 2018.
CIEI 2018. QUADRE NÚM. II.3: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITOR QUE EXCEDEIX DE L'IMPORT DEL CONTRACTE ORIGINARI I QUE NO
ES TROBA SOTA COBERTURA CONTRACTUAL
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
G.P.S. 909 SA
A07404197
37.714,52
TRANSPORTES BLINDADOS SA
A07044530
58.458,85
DIARIO DE IBIZA SA
A07433444
79.699,19
ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL
A81948077
438.602,69
RADIO EIVISSA SL
B07719800
33.379,07
FOCS D ARTIFICI EUROPLA SL
B96643291
36.179,00
CREU ROJA ESPANYOLA ASSEMBLEA INSULAR D EIVISSA I FORMENTERA
Q2866001G
46.506,82
TOTAL
730.540,14

42

Quadre modificat en virtut de les al·legacions formulades.

84

Informe dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a
l'exercici 2018

ANNEX III Detall de la despesa per creditors tramitada mitjançant contracte menor
de la qual no consta informe de l'òrgan de contractació
Els quadres d'aquest Annex únicament es refereixen a contractes menors als quals s'aplica la
nova LCSP.

Quadre núm. III.1. CIMA 2018.
CIMA 2018. QUADRE NÚM. III.1: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS TRAMITADA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR DE LA QUAL NO
CONSTA INFORME DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
CRISTALLERIA VIDRES ARXIDUC, S.L.
B57596876
15.850,82
MEDIMOTORS GESTIÓN SL
B53599197
15.372,40
TALLERES COMINO LUQUE, S.L.
B57437741
15.299,49
AUTOMOVILES COLL, S.A.
A07067846
12.351,05
VIAJES HALCON S.A.
A10005510
11.676,03
BUSINESS EVENTS IN MALLORCA S.L.
B16504383
5.959,42
DRA BALEAR S.L.
B57104358
4.501,20
VIAJES CAMPANARIO S.A.
A07148562
4.118,67
MECANICA BALEAR SA.
A07203961
3.258,02
Creditor JPB
43133158Q
2.991,12
GRUES I RECANVIS ILLES BALEARS SL
B57637472
16.994,45
TOTAL
108.372,67

Quadre núm. III.2. CIEI 2018.
CIEI 2018. QUADRE NÚM. III.2: DETALL DE LA DESPESA PER CREDITORS TRAMITADA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR DE LA QUAL NO
CONSTA INFORME DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Import obligacions 2018
Nom tercer
Doc. Acred.
(en euros)
MATAS PUBLICIDAD SL
B07063761
4.053,50
ARAN EDICIONES SL
B28863199
9.256,00
INSULAR DE SERVEIS PETROLIFERS SL
B57164154
3.046,78
MARIPOL SL
B07081045
12.000,00
Industrias H. Pardo SL
B50057322
1.669,80
VIAJES ISLAMAR SA
A07144439
3.103,49
VIAJES ISLAMAR SA
A07144439
2.402,08
DISTRIBUCION DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL SA
A58226689
13.552,00
SA COVA SA
A07123557
11.222,65
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS SL
B79826251
19.928,23
TOTAL
80.234,53
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IV. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la Presidència dels Consells i a les persones
que ocupaven aquest càrrec durant el període fiscalitzat perquè hi poguessin formular les
al·legacions i presentar els documents i els justificants que considerassin adients (art. 30 del
Reglament de la Sindicatura). Dia 30 de novembre de 2020 varen presentar les al·legacions el
Consell Insular de Mallorca, el de Menorca i el d'Eivissa, les quals figuren com a annex a
aquest Informe. El Consell Insular de Formentera no en va presentar.
Les al·legacions s'han analitzat i s'ha suprimit o modificat part de l'Informe quan s'han acceptat.
Si no s'ha alterat aquest ni s'ha emès opinió, és perquè són explicacions que confirmen els fets
i les valoracions de l'Informe, o perquè no s'han justificat adequadament els criteris o les
afirmacions de l'al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d'esmenar la deficiència en el
futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l'al·legació ha estat diferent a les abans
esmentades, es fa constar en una nota a peu de pàgina dins l'Informe.
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V. APROVACIÓ DE L'INFORME
El Consell de la Sindicatura de les Illes Balears, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que li
atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, va acordar aprovar l'Informe 183/2020 dels contractes dels consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2018, en la sessió
d'11 de desembre de 2020.
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VI. AL·LEGACIONS
- Consell Insular de Mallorca (pàg. 91)
- Consell Insular de Menorca (pàg. 213)
- Consell Insular d'Eivissa (pàg.237)
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AL·LEGACIONS QUE HA PRESENTAT EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

91

ANNEX 1 – ASPECTES GENERALS
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels consells insulars corresponent a l’exercici 2018

ANNEX 2 – DEPARTAMENT MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels Consells Insulars corresponent a l’exercici 2018

ANNEX 3 – DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels Consells Insulars corresponent a l’exercici 2018

ANNEX 4 – DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA I
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels Consells Insulars corresponent a l’exercici 2018

ANNEX 5 – INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels Consells Insulars corresponent a l’exercici 2018

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de
l'info rme:

29

32

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe:2. Definició de l'objecte del contracte

Paràgraf contra el qual presentau l'al'legació

No consta en cap expedient la justificació de ta divisió cle I'objecte det
contracte en lots (arl. 86 del TRLCSP).

Text de l'al.legació:

Al legació en relació amb l'expedient núm. I (Servei de 32 places
d'acolliment residencial d'ìntervencìó terapèutica en centres d'acció educativa
especìal per a menors amb problemes de conducta de 6 a 17 anys, en
situació de desprotecció i dependents de I'lMAS. LOT 1: Programa
d'intervenció terapèutica amb reunificació familiar o pronòstic incert amb
relació a la reunificació, mixt, de 13 a 17 anys. LOT 2: Programa d'intervenció
terapèutica amb reunificació familiar o pronòstic incert amb relació a Ia
reunìficació, mixt, de 6 a '12 anys).
Al PPT del contracte s'explica (pàgina 2) el motiu pel quaì I'objecte s'ha hagut
de dividir en dos lots: <Els programes es dividìran en dos lots de l6 places
residencials cada un. Aquests lots tindran unes caracte rístiq ues pròpies en
funció de I'edat ide l'objectiu en el programa d'intervenció. En grans trets
cada lot està dotat dels programes d'intervencíó terapèutica amb I'objectiu
de la reunificació familiar ide programes d'intervenció terapèutica amb
pronòstic inced en relacló a la reunificacìó>.
Per tant, I'objecte del contracte s'ha hagut de dividir en dos lots, atès que
cada un d'aquests presenta unes ca racterístiq ues diferents en funcìó del grup
d'edat dels menors residents ide l'objectìu del programa d'intervenció.

AL.LEGACIONS

índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27
Càrrec: cap el

novembre de 2020

irfància i Família

\.
,:

Nom i ll

,1.)

Antonio José Muñoz Rico

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de
l'informe:

30

32

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 3. Forma de tramitació i procediment
d'adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En els expedients núm. 1 i2, el PPT conté els criteris d'adjudicació quan es
tracta d'una clàusula propia del PCAP (añ. 67 ¡ 68.3 del RGLCSP).
Text de I'al.legació:

Es pren nota per a millorar en un futur. En qualsevol cas, en ambdós
expedients, el PCAP conté la clàusula amb els criteris d'adjudicació, de
manera que es dóna compliment a les disposicions de l'article 122.2 de la
LCSP.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom

il

m in

ull Vallès

istratiu

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa íde Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm

31

Pàgina de
l'informe:

32

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 3. Forma de tramitació i procediment
d'adjudicació

Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
La instrucció per a Ia incorporació de criteris soc¡a/s en els contractes p(tblics
de l'lMAS, que va aprovar el president de l'lnstitut el 1 9 de maig de 2010,
dþosa Ia incorporació de les condicions especla/s d'execució als contractes
que requereixen Ia contractació laboral de personal. En el PCAP de
I'expedient núm. 1 no consta cap condició especial d'execució del contracte.

Text de I'al.legacié
Una vegada s'ha fet la revisió del PCAP de l'expedient de referència, s'ha
pogut comprovar que no es va ìncloure cap condició especial d'execució. Es
pren nota, doncs, per tal evitar aquestes mancances en les licìtacions futures.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom i lli

icoadmin istratiu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Al'legació núm
e provisional dels
Nom de I'informe lnform
de
contractes de ls consel ls insulars
ra
Formente
de
ssa
Pàgina de
Ma llorca Me no rca' d' Eivi
rct 20 I
I'informe:
GOrrespone nt I'exe rc
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d Afers Socials (IMAS)
Nom de I'entitat: lnsiitut MallorquÍ

Apartat de l'índex de I'informe:

3 Forma de

tramitació i Procediment

d'adjudicació
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Text de I'al'legació:

que el
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futures
a
per
compte
Es tìndrà en
pãr a tote.s. les 1l9'"t"t licitadores
igîäi
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termini
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que adjuntau (si escau):
index de la documentació

re de 2020
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AL'LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide
Formentera corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de

I'informe:
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6, Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
EI PCAP de I'expedient núm. 2 no determina el nombre d'anys al qual, com
a màxim, ha d'anar referit el volum de negocis que el licitador ha d'apoftar
per acreditar Ia solvència econòmica i financera, i que I'aftbb 75 del
IRLCSP estableix en tres anys.

Text de I'al.legacíó:

Es pren nota per millorar en un futur, si bé cal indicar que la l\,4esa de
contractació comprovava les condicions mínimes per considerar el
compliment de la solvència tècnica o professional.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Gàrrec: cap del
Nom

il

icoad m in istratiu

a Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legacíó núm
Pàgina de

l'informe:

37

33

Nom de I'entitat: lnstìtut Mallorquí d'Afers Socìals (lÍMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En I'expedient núm. 2, en I'informe tècnic de valoracio de la quatitat dels
productes (criteri d'adjudicac¡o) dels lots 4 i 5 no consta el suport de les
puntuacions atorgades a cada un dels productes que han presentat els
licitadors. Aixi mateix, respecte del lot 4, en et dit informe tècn¡c no consta la
puntuació de Ia presentació de les fitxes tècniques dels procluctes avalades
per un laboratori acreditat tècnicament i que el PCAP puntua amb 10 punts.

Text de l'al.legació:
Una vegada s'ha revisat l'lnforme tècnic de vaìoració esmentat, es pren nota
de les observacions recollides a I'informe provisional de I'SCl8 per tal que en
les licìtacions futures els informe tècnics de valoració contenguin una
justificació suficient de les puntuacions atorgades als licitadors, així com el
total de les puntuacions obtingudes.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom

ill

ministratiu

ll

Vallès

AL'LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm

38

Pàgina de
l'informe:

33

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
En l'expedient núm. 1, en general, no consta el supoft cle les valoracions que
han atorgat els tècnics a cada un dels apaftats de les propostes fècniques
que han presentat els licitadors.

Text de I'al.legació:
Es pren nota de les observacions recollìdes a l'informe provisional de I'SCIB

per tal que en les Iicitacions futures els informe tècnics de valoració
contenguin una justificació suficient de les puntuacions atorgades als
licitadors, així com el total de les puntuacions obtingudes.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Càrrec: cap
Nom

ill

d

ministratiu

Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de
I'info rme:

39
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Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes

Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
Respecfe del lot 1 de l'expedient núm. 1 , a t'abrit de 2018, l'òrgan de
contractació resol la classificació de les proposicions presentades per ordre
decreixent i requereix la documentació establefta en l,afticle 151 .2 det
IRTCSP al licitador classificat en primer lloc. Amb posterioritat, at maig de
2018, I'òrgan de contractació inicia un procés de negociacio amb els l'rcitadors
presenfafs. Cal assenyalar que I'ordre cronològic no és el correcte, atès que,
fins que no finalitza la negociacio, es desconex I'ordre de Ia ctassificació (arf.
151 del TRLCSP).

Text de I'al.legació:
Es pren nota per a millorar en un futur, si bé es vol fer esment al fet que el
tràmit de negociacró es va dur a terme després d'haver fet una valoració
inicial dels projectes tècnics presentats pels licitadors. per una errada, es va
fer referència a les puntuacions obtingudes pels licitadors pels seus projectes
tècnics, però en cap cas varen poder tenir accés al contingut d'aquests
projectes, sinó que només varen poder conèixer la puntuació que va obtenir
cada un

índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap
Nom

ill

ministratiu

a

Llu ll

Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
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corresponent a I'exercici 2018

Al'legació núm.
Pàgina de

l'informe:
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Nom de I'entitat: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
Quant al lot 2 de I'expedient núm. 1, no consta el darrer rebut de I'impost
sobre activitats economiques de l'adjudicatari iuna declaracio responsable de
no haver-se donat de baixa en Ia matrícula de l'impost. En cas que
I'adjudbatari esfþués exempt de I'impost, tampoc consta el docuntent d'atta i
una declaració responsable en què s'acredita aquesta circumstància.

Text de I'al.legació:

S'adjunta amb aquest informe la declaració responsable actualitzada de
I'entitat adjudìcatària del lot 2 de l'expedient de referència.

índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Declaració responsable actualitzada de I'entitat adjudicatària del lot 2

Datació; Palma, 27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom i ll

icoad m in istratiu

a Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de
I'informe:

41
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (lIVAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 6. Selecció dels contractístes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En I'expedient núm. 2 I'informe tècnic de valoració de Ia qualitat dets
productes (criteri d'adjudicacio) del lot 3, valora la quatitat dels productes que
han presentat els licitadors atenent els criteris estabte¡ts en el pCAp respecte
dels /ofs 4 i 5, que són diferents a/s esfab/eds respecte del lot 3.

Text de I'al.legació:
Es pren nota per a millorar en futures licitacions.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom i llin

rid icoad m in

Vallès

istratiu

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

AI'legació núm.
Pàgina de
l'informe:

42
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorqui d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Seleccìó dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
Quant als lots 2, 3, 4 i 5 de I'expedient núm. 2 no consta la situacio al corrent
de les obligacions tributàries dels adjudicataris amb el Conselt tnsular de
Mallorca ¡ I'lMAS, tal com s'estableix en el PCAP.
Text de l'al'legació:

S'adjunta amb aquest informe d'al legacions els certificats emesos pel
Consell de Mallorca que acrediten que els adjudicataris es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca il'l|VAS.
lndex de la documentació que adjuntau (si escau):
Certìficat de I'empresa El Corte lnglés, S.A.
Certificat de I'empresa Trazabilidad Gestión y Textìles Sanitarios, S.L.
Certificat de l'empresa Dtvisión Anatómicos, S.L.

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap

Nomil

uridicoadministratiu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al'legació núm.:
Pàgina de
I'informe:

43
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Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
Per valorar la qualitat del producte (jaqueta màniga llarga tipus dessuadora>,
que conté el lot 2 de l'expedient núm. 2, es tenen en compte, principalment,
cinc ¡nd¡cadors esfab/erfs en el PCAP, que s'extreuen de les fitxes tècniques
dels fabricants. Cadascun d'aquests indicadors es puntua fins a un màxim de
25 i la puntuació total resultant s'obté de Ia suma de fols e/s indicadors dividit
per cinc. EI PCAP fixa una puntuació màxima per al conjunt d'aquests cinc
indicadors de 20 punts. Consegüentment, la puntuació màxima per indicador
individualment i la puntuació màxima per al conjunt d'indicadors establerts en
el PCAP no són congruents. Així mateix, només un clels cinc indicadors es
puntua en l'informe tècnic de valoració, iés zero la puntuació de la resta
d'indicadors per a tots els licitadors presentats. Aquest fet és indicatiu que
aquesfs indicadors eslab/e¡fs per valorar la qualitaf dels productes del lot 2 no
eren adequats.

Text de I'al.legació:

Una vegada s'han analitzat les observacions que es contenen a I'informe
provìsional, es pren nota per tal que els rndicadors per a valorar la qualitat
dels productes siguin els adequats en les licitacions futures.

índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27 de
Cà

rrec: cap del
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re de 2020

Ju ridicoad

atalina
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ministratiu

Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al.legació núm

44

Pàgina de
I'informe:

34

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau I'al'legació:
La clàusula Q del PCAP de lÞxpedient núm. 2 estable¡x que no es permet la
subcontractació. No obstant això, en el quadre de criteris cl'adjudicacio del
contracte del PCAP, s'esfab/erx com un únic criteri social la subcontractacio
amb alguna empresa d'inserció, enfifais socra/s o solidàries sense afany de
lucre d'acord amb la instruccio per a la incorporació de criteris socials en e/s
contractes públics de l'lMAS, que el president de I'lnstitut va aprovar el 1g de
maig de 2010. Aquest criteri social representa una ponderacio det 3 per cent
sobre el total del barem d'adjudicació. La cJita clàusuta Q iel criteri social
estableft en el quadre de criteris d'adjudicació del PCAP no semblen
congruents. Així mateix, I'a¡ cb 10 de I'esmentada lnstrucció dlsposa que els
criteris d'adjudicacio de caràcter social tenen una ponderació entre et 10 iet
25 per cent sobre el total del barem d'acljudicacio

Text de l'al.legació:
Revisat I'expedient, es detecta la ìncongruència entre la clàusula

e

relativa a

la possibilitat de subcontractació, iel quadre de criteris d'adjudìcació. Així
mateix, també s'ha pogut comprovar que el criteri social establert al pCAp

suposa només 3 punts sobre el total del barem d'adjudicació quan hauria de
ser com a mínim de 10 punts, d'acord amb la lnstrucció de la presidència de
l'IMAS de '19 de maig de 2010 per a la incorporació de criteris soclals en els
contractes púbìics. Consegüentment, es pren nota per a futures licitacions.

lndex de Ia documentac¡ó que adjuntau (si escau):

/a
Data c ió:; Palma

ovembre de 2020

Càrrec: cap del

Jurid icoadministratiu
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Llull Vallès

AL.LEGACIONS
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Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al'legació núm.
Pàgina de
I'informe:
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
Respecfe de I'expedient núm. 2, en l'informe tècnic de valoració de Ia qualitat
de /es mosfres de vestuari es posa de manifest que diversos licitadors varen
presentar mostres de vestuaris amb característiq ues tècniques diferents a tes
ex¡gìdes en el PPT. En aquest sentit, en el tot 1 un ticitador va presentar la
mostra de Ia casaca del pijama sanitari amb coll en punta en lloc de colt rodó
amb tancament de pressió (clips) En el lot 2, un ticitador va presentar una
mostra de jaqueta dessuadora que no complia el 35 % mínim de cotó i attres
quatre licitadors varen presentar la jaqueta dessuadora amb butxaques sense
cremallera, quan el requisit establerf en el PPT era amb cremallera. En el tot
3, dos licitadors varen presentar la mostra d unes sabafes sanitàries no
reslsfenfs a la penetració i I'absorció a |aigua, i un altre licitador les va
presentar sense folre interior, característiques ¿èc/.)lques que no s,ajustaven a
/es exlgides en el PPT. Finalment, en el lot 4, un licitador va presentar la
mostra d'unes sabafes home/dona de cuina sense folre interior quan aquest
és un requisit exigit en el PPT. Els tècnics varen valorar els patrons (criteri
d'adjudicació) de /es moslres descrifes dels /ofs 1 i 2 amb zero punts, i la
qual¡tat dels productes (criteris d'adjudicacio) de /es mosfres dels lots 3 i 4
també amb zero punts. No consta que Ia Mesa de contractacio es pronunciàs
sobre si els a¡licles que varen presentar aquesfs /lclfadors eren o no eren
substancialment diferents als requerits a Ia licitació.

Text de l'al.legació:
S'han revisat les actes de Ia Mesa de contractació, especialment l,acta que
I'oferta
econòmica, atès que durant aquesta sessió es va llegir I'informe tècnic de
valoració de la qualitat de Ies mostres presentades pels lrcitadors. Si bé la
Mesa de contractació no va fer esment a la presentació d,articles
substancialment diferents als exigits, el quadre de valoració de la qualitat dels
productes annexat a I'informe tècnìc de valoració ja fa referència a aquesta
qüestió, de manera que aquells articles que es varen presentar sense les
especificacions mínimes exigides es vargn valorar amb 0 punts. Entenem,

es correspon amb la sessió d'obertura del sobre 2 relatiu a

AL.LEGACIONS

consegüentment, que aquesta qüestió
l'annexe de l'informe tècnic de valoració.

ja s'ha fet constar suficientment a

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Càrrec: cap

i Juridicoadministratiu

Nom

ina Llull Vallès

i

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisíonal dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercici 2018

Al'legació núm.
Pàgina de
I'informe:

46

34

Nom de l'entitat: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
En el PCAP de l'expedient núm. 1, per acreditar la solvència tècnica o
professional dels contractistes, s'exigeix Ia relacio dels principals serveis
efectuats, perd sense especificar, en cap cas, Ies condicions mínimes o els
llindars que s'han d'assolir per ser considerafs so/yenfs (art. 7B del fRLCSP)
Així mateix, per acreditar la solvència econòmica i financera dels ttc¡tadors,
s'exigeix la justificacio de I'existència d'una assegurança d'indemnitzac¡o per
riscos professio nals i una declaració del volum anual de negocis sense
especificar, en cap cas, les condicions mínimes o els llindars que, en func¡ó
de l'objecte del contracte, s'han d'assolir per ser considerats solvents (art. 75
del TRLCSP). En el cas del volum anual de negocis tampoc s'esfab/ex e/s
nombres d'anys al qual, com a màxim, ha d'anar referit aquest volum.

Text de l'al.legació:

Es pren nota per a millorar en un futur, si bé cal indicar que la Mesa de
contractació comprovava les condicìons mínimes per consìderar el
compliment de la solvència tècnica o professional ide la solvència econòmica
i financera, que els submln istraments o serveìs prestats i acredìtats per
l'empresa iel volum anual de negocis fossin similars a I'objecte de la
contractació ifossin iguals o super¡ors a l'import de licitació,
lndex de la documentac¡ó que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap
Nom

i

istratiu

ina

Llu ll

Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
Al.legació núm.
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
I'informe:
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
En I'expedient núm. 2 el contracte s'ha adjudicat fora del termini legatment
estableft (aft. 161 del TRLCSP).

Text de l'al.legació:
Una vegada s'ha revisat l'expedient, s'ha pogut comprovar que, efectivament,
la data de la resolució d'adjudicació és de 26 de març de 2018, i per tant, fora
del termini establerl al TRLCSP. Consegüentment, es pren nota per a evitar
aquest tipus d'incidències en licitacions futures.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27

novembre de 2020

Càrrec

J

Nom

d

icoad m in istratiu

a LIull Vallès

AL'LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
Al'legació núm.:
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
I'informe:
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Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'index de l'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En I'expedient n(Lm. 1 no consta la comunicació de tes adjudicacions a Ia
Comissió Europea (añ. 1 54.3 del TRLCSP).

Text de I'al'legació:

Un cop s'ha revisat l'expedient de referència, s'ha pogut comprovar que,
efectivament, no hi ha cap document que acrediti la comunicació a la
Comissió Europea de les adjudicacions, per la qual cosa, es pren nota per a
evitar aquestes errades en les llcitacions futures.
lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 2
Càrrec
Nom

re de 2020

icoad ministratìu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al'legació núm

49

Pàgina de
I'informe:

34

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En el lot 2 de l'expedient núm. 1 no consta que s'hagi dut a terme un procés
de negociació, per Ia qual cosa s'incompleix l'element diferenciador que
caracteritza aquest tipus de procediment (aft. 178 del TRLCSP).

Text de I'al.legació:

En aquest procediment negociat sense publicitat es va convidar a 4 entitats
(Fundació Aldaba, Fundacìó Natzaret, AIVADIBA i Fundació Diagrama), però
només es va presentar AMADIBA. Atès que es comptava només amb un
licitador, no hi va haver concurrència amb altres licìtadors, i l'òrgan de
contractació, d'acord amb l'article 178.4, va verificar que l'oferta s'adaptava
als requisits dels plecs, identificant-la com l'oferta econÒmicament més
avantatjosa, després d'haver contactat i negociat verbalment amb I'entitat
licitadora per contrastar-ho.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 27
Càrrec: cap
Nom

illi

bre de 2020

icoad m in istratiu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
AI'legació núm.:
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
l'info rme:

50

34

Nom de l'entitat: lnstitut [/lallorquí d'Afers Socials (lIVAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 6. Selecció dels contractistes
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
En el lot 3 de l'expedient núm. 2, l'ofefta econòmica que ha presentat un
licitador (no adjudicatari) compleix els paràmetres estable¡fs en el PCAP per ser
considerada una ofe¡ta anormal o desproporcionada. En l'expedient no consta
que s'hagi donat audiència al licitador que va presentar l'oferfa perquè en
justificàs Ia valoracio i les condicions. Tampoc consta exclòs aquest licitador (aft.
152 del TRLCSP).

Text de I'al'legació:
Es pren nota per a futures licitacions. Això no obstant, es vol fer esment al fet
que, una vegada s'ha revisat I'expedìent, s'ha pogut comprovar que aquest
licitador també va presentar una oferta anormalment baìxa al lot 1. En aquesi
cas, l'òrgan de contractació sí que el va requerir perquè justificàs Ies condìcions
de la seva oferta, atès que en aquest lot podia resultar adjudicatari. En canvi, pel
que fa al lot 3, tot i haver presentat una oferta anormalment baixa, aquest
licitador no hagués resultat ser l'adjudicatari, i per aquest motiu no se'l va donar
audiència.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27
Gàrrec: cap de

Nom i Ili

bre de 2020

Juridicoadminìstratiu
lina Llull Vallès

AL'LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de

l'informe:

51

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Sociats (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 7. F ormalilzació del contracte
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
Respecfe dels /ofs 2, 3, 4 i 5 de l'expeclient núm. 2, els ticitadors proposats
com a adjudicataris varen constituir una f¡ança del 10 % sobre e/ pressuposf
base de licitacio a requeriment de l'òrgan de contractació en ttoc del 5 %o
establerf en el PCAP. Amb posterioritat, t'òrgan de contractació va aprovar la
devolucio als adjudicataris de la fiança constituicJa de més que a la data de
tancament del nostre treball de camp no consta tornacla.

Text de I'af .legació:

En data '16 d'octubre de 2020 es va dictar Resolució de devolució de les
garanties definitives del contracte. En virtut d'aquesta Resolucíó s'ha tornat
I'import totals que els licitadors adjudicataris varen depositar (el 10% del
pressupost base de lìcitació).

índex de la documentació que adjuntau (si escau):
Notificació al departament de Tresoreria de la Resolució de presidència de 16
d'octubre de 2020 de devolució de les garanties definitives del contracte.

Datació: Palma. 27 de
Càrrec: cap del
Nom

il

re de 2020

rid

icoadministratiu

atalina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
Al'legació núm.:
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
l'informe:

52

35

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 7. F ormalilzació del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
La clàusula H.2 del PCAP de l'expedient núm. 1 disposa Ia constitució d'una
garantia definitiva. No obstant això, en el punt 1B del PPT s'estableix I'exempció
de constituir una garantia definitiva. En aquest cas concret, el PCAP iel PPT no
són congruents. Cal assenyalar que la resolucio d'adjudicació d'ambdós lots
informa de l'exempció de la garantia definitiva.

Text de l'al.legació:
En la clàusula H.2 del PCAP hi ha una errada, atès que haurìa d'estar marcada
Ia casella amb I'opció <No escau>, prevìsta per als licitadors exempts de
depositar garantia, en viÍut de ìa clàusula 1B del PPT. Es pren nota per tal
d'evitar que es don¡n malentesos d'aquest tipus en les licitacjons futures.

índex de Ia documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Càrrec: cap
Nom i llin

ridicoad

m

inistratiu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de
l'informe:

53

35

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 7. F ormalització del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
La data de formalitzacio del contracte de lofs e/s tots de I'expedient n(tm. 2 va
ser anterior a la data en què els adjudicataris varen rebre la notificacio de
I'adjudbacb. L'article 156 del fRLCSP estableix que la formalització del
contracte ha de fer-se no més tard dels 15 cJíes hàbils posteriors a la data en
què els licitadors iels candidats rebin la notificació de |adjudbacb.

Text de l'al.legació:
Es pren nota per evitar en un futur aquest tipus d'incong ruències

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27
Càrrec: cap del
Nom i llin

de 2020

d

rid

icoadministratiu

atalina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al'legació núm.
Pàgina de
l'informe:

Nom de l'entitat: Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: B. Execució del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
La clàusula C del PCAP de I'expedient núm. 2 estableix que el termini de
duracio del contracte es de 45 dies naturals, comptadors des de la data de
formalització del contracte. Durant la revisio que ha dut a terme I'SCIB, s'ha
posat de manifest que, per a tots els lots, l'execucio del contracte ha superat
aquest termin¡.

Text de I'al.legació:
Es pren nota per a millorar en licitacions futures

Índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27 de novembre de 2020
Càrrec: cap del
Nom

illi

icoad m in istratiu

ina Llull Vallès

54

35

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm

55

Pàgina de
I'informe:

35

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: B. Execucló del contracte
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
Quant al lot 1 de I'expedient núm. 1, no consta que el nou adjudicatari det seruei
hagi subrogat els treballadors que prestaven el servei en aquell moment, tal com
s'esfab/ex en el PCAP i el PPT.

Text de l'al.legació:
Finalment, no es va produir la subrogació, atès que tots els treballadors que
venien prestant el servei vaTen ser absorbits per una altra entitat. per aquest
motiu l'entitat adjudicatària va haver de contractar nou personal.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 27
Càrrec: cap del
Nom i llinatg

mbre de 2020
ministratiu

a Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
Al'legació núm.
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a l'exercici 2018
I'informe:

56

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: B. Execució del contracte
Paràgraf contra el qual presentau I'al'legació:
La clàusula W del PCAP de I'expedient núm. 2 estableix que el contractista està
obligat a lliurar els béns objecte de subministrament als centres residencials en
un termini de 45 dies naturals comptadors des de la data de la comanda. No
s'ha pogut verificar el compliment d'aquest termini, atès que t'tnstitut no ha
facilitat a I'SCIB una còpia de /es comandes rerneses als contractistes.

Text de I'al.legació:
S'ha demanat al Servei de Gent Gran que aporti els albarans iles comandes de
vestuari objecte de licitació per tal d'incorpora r-les a l'expedient de referèncla.
Així mateix, es pren nota per a licitacions futures.

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datacíó: Palma, 27 de
Càrrec: cap del
Nom i llinatges

n

mbre de 2020

d

m in

a Llull Vallès

istratiu

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a I'exercic¡ 2018

Al.legació núm.
Pàgina de

I'informe:

57

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: B. Execucíó del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
Respecfe del lot 2 de l'expedient núm. 1, no consta una memòr¡a anual que
inclogui les dades estadístiques (nombre de menors afesos, sexe i edat, període
d'ingrés iforma de so¡fida del centre, temps mitjana d'estada), e/s casos afesos
d'especial rellevància, les actuacions que s'han realitzat en el centre i et grau de
compliment de la programació anual, els canvis efectuats I /es proposfes de
millora respecte a la programació anual. Aquesta memòria s'exigeix en el PPT
com a documentació que ha d'aporfar I'adjudicatari durant el desenvolupament
del contracte (s'ha de presentar abans del 31 de març de I'any següent).

Text de l'al.legació:
S'adjunta amb aquest informe la memòria anual de I'entitat adjudicatària del lot
2 que es correspon a l'exercici 2019.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):
Memòria anual de I'entitat adjudicatària Amadiba amb les dades estadístiques
de l'any 2019.

Datació: Palma, 27 de novembre de 2020
Gàrrec: cap del Servei J
Nom i llinatges

minìstratiu

Llu ll

Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm

58

Pàgina de
I'informe:

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: 8. Execució del contracte
Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
Pel que fa al lot 1 de l'expedient núm. 1, no consta una aud¡toria externa dels
comptes anuals de l'adjudbatari, tal com s'exigeix en el PPT.

Text de I'al.legació
S'adjunta amb aquest informe d'al,legacions I'informe d'auditoria dels comptes
anuals, així com el balanç iel compte de resultats corresponents a I'exercici
2019

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):
lnforme d'al legacions l'informe d'auditoria dels comptes anuals, així com el
balanç i el compte de resultats corresponents a l'exercici 2019.

Datació: Palma,27 de
Càrrec: cap del
Nom i llinatg

bre de 2020

d

icoad m in istratìu

a Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
Al'legació núm.:
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
l'in fo rm

e

:

59

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: B. Execució del contracte
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
No consta la devolució de Ia fiança const¡tuida als adjudicataris dels cinc lots de
I'expedient núm. 2 ja finalitzat el termini de garantia estable¡t en et pCAp (art.
102 del TRLCSP).

Text de l'al.legació:
Tal com s'ha informat anteriorment, s'adjunta amb aquest informe la resolució
de devolució de les garanties definitives del contracte. En virtut d'aquesta
Resolució s'ha tornat I'import totals que els Iicitadors adjudicataris varen
depositar (el 10% del pressupost base de licitació).

lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma, 27 de

de 2O2O

n

Càrrec: cap del
Nom illinatges:

istratiu

ina

Llu ll

Vaìlès

AL'LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
Al'legació núm.
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a l'exercici 2018
l'informe:

35

Nom de l'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (lIVAS)

Apartat de l'índex de I'informe: 8. Execució deì contracte
Paràgraf contra el qual presentau I'al.legació:
En fols e/s expedients s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30
dies des de la data de conformitat de la factura (216.4 del IRTCSP).

Text de l'al.legació:
Si bé és cert que s'han realitzat pagaments passat el termini de 30 dies des de
la data de conformitat de les factures, globalment la lnstitució compleix el
període mìtjà de pagament, tal com es fa constar a l'lnforme del Compte general
emès per la Sindicatura de Comptes.

index de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació; Palma, 27

mbre de 2020

Càrrec: cap

icoad m in istratiu

d

Nom i llinatg

a Llull Vallès

AL'LEGACIONS

Nom de I'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al.legació núm

61

Pàgina de
l'info rme:

36

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (lIVAS)

Apartat de l'índex de I'informe: b. Expedients de contractes menors
examinats

Paràgraf contra el qual presentau I'al'legació:
L'IMAS ha retut a I'SCIB una relació d'operacions pressupostària (AD iADO) det
capítol 2 i6 dels pressuposfs de despeses que, segons t'lMAS, es correspon als
contractes menors adjudicats en 2018. Aquesta relació s'ha tramès fora de
termini i no a través de la Plataforma de rencJició (aft. 335 LCS? i Acord del
Consell de Ia Sindicatura de Comptes pet qual s'aprova la lnstrucció retativa a la
tramesa de Ia informacio contractual del sector púbtic local de /es ///es Balears).
Així mateix, la informació retuda no conté tota la informació que determina la
dita lnstrucció de la Sindicatura de Comptes, de la quat destaquen les dades
bâsiques del contracte: data d'adjudicació, duració, numero de referència isi
s'ha publicat. També s'ha pogut comprovar que l'esmentada informació conté
operacions pressuposfâr,es de contractes no menors per un imporf inferior als
Ilindars d'un contracte menor. Consegüentment, I'SCIB no pot garantir la
integritat de la poblacio de contractes menors que ha retut t'tMAS.

Text de I'al'legació:
Es pren nota per a millorar en el futur

lndex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma, 27

re de 2020

Càrrec: cap

d

il

Catalina Lìull Vallès

Nom

ìcoad m in ìstratiu

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a l'exercici 2018

Al'legació núm
Pàgina de

I'informe:

62

36

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: b. Expedients de contractes menors
examinats

Paràgraf contra el qual presentau I'al'legació:
En aquest mateix contracte núm. 4 la factura corresponent als seruei prestats no
conté la retencio en concepte d'lRPF. Atès que el creclitor es una personal física
i d'acord amb la Llei de I'lRPF, l'IMAS hauria d'haver retingut el 1S % del totat de
la base imposable de Ia factura en concepte í'IRPF En tot cas, si no s'havia
d'aplicar la dita retencio, s'hauria d'haver acreditat a l'expedient. Aixi mateix, la
dita factura no conte el CIF de f IMAS (RD 1619/2012, de 30 de novembre).

Text de I'al'legacié:
Es pren nota per a evitar les errades esmentades a l'informe provisional de la
SCIB sobre aquesta qüestió.

índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Datació: Palma,27 de
Càrrec: cap del
Nom i llin

2020
J

administratiu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de I'informe: Informe provisional dels
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
corresponent a f 'exercici 2018

Al.legació núm.
Pàgina de

I'informe:

63

37

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de l'informe: b. Expedients de contractes menors
examinats

Paràgraf contra el qual presentau l'al.legació:
En cap dels contractes menors no consta la comunicació al Registre de
contractes del servei públic per incriure'ls-hi (art. 346 de la LCSP i a¡f. 333 del
TRLCSP).

Text de l'al.legació:
Es pren nota per a m¡llorar en un futur

índex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma. 27 de novembre de
Càrrec: cap del Se
Nom i llinatges

J

2O2O

icoadmin istratìu

lina Llull Vallès

AL.LEGACIONS

Nom de l'informe: lnforme provisional dels
Al.legació núm.:
contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, d'Eivissa ide Formentera
Pàgina de
corresponent a I'exercici 2018
I'info rme:

64

37

Nom de I'entitat: lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

Apartat de l'índex de I'informe: b. Expedients de contractes menors
examinats

Paràgraf contra el qual presentau l'al'legació:
En fofs e/s contractes s'han realitzat pagaments que superen el termini de 30
dres des de la data de conformitat de Ia factura (añ. 198 de la LCSP i 216 del
IRLCSP).

Text de I'al.legació:

S'han realitzat pagaments passat el termini de 30 dies des de la data de
conformitat de les factures. Això no obstant, globalment la lnstÌtució compleix el
període mitjà de pagament, tal com es fa constar a l'lnforme del Compte general
emès per la Sindicatura de Comptes.

lndex de la documentació que adjuntau (si escau)

Datació: Palma,27 de
Càrrec: cap del
Nom

illi

bre de 2020

m in

lina Llull Vallès

istratiu

ANNEX 6 – FUNDACIÓ MALLORCA TURISME
Al·legacions del Consell de Mallorca a l’informe provisional de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears dels contractes dels Consells Insulars corresponent a l’exercici 2018

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

65
38

Nom de l’entitat: Fundació Mallorca Turisme
Apartat de l’índex de l’informe: Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació
Paràgraf contra el qual presenteu l’al·legació: El Patronat de la
Fundació, el 15 de desembre de 2017, acorda nomenar la directora de la
Fundació titular de l’òrgan de contractació dels expedients que faci la
Fundació, incloent-hi els que superin la quantitat de 100 milers d’euros,
sempre que el Patronat els aprovi. No obstant això, no consta
l’aprovació del Patronat de l’expedient objecte de l’examen.
Text de l’al·legació: L’aprovació de l’esmentat expedient va ser al
Patronat de 5 de setembre de 2018 i posteriorment, al Patronat de 4 de
desembre de 2019 amb l’aprovació del Pla d’actuació de l’anualitat 2019.
Aquest expedient es va iniciar a l’anualitat 2018 perquè les fires
turístiques s’inicien en gener i ja s’ha de tenir l’empresa que adjudicarà
el servei.

1. Còpia acta del Patronat de data 5 de setembre de 2018.
2. Còpia acta del Patronat de data 4 de desembre de 2018
3. Pla d’actuació de la Fundació Mallorca Turisme per l’anualitat 2019
Datació: 19 de novembre de 2020
Càrrec: Director de la Fundació Mallorca Turisme
Nom i llinatges: Miquel Pastor Jordà

Codi Validació: 6DW9ZH9YK57SC66P5P2ZMMZZS | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

66
39

Nom de l’entitat: Fundació Mallorca Turisme
Apartat de l’índex de l’informe: Publicitat dels contractes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: Tant el PCAP com l’anunci
de licitació publicat al DOUE limiten la presentació d’ofertes a les 14
hores del dia del venciment del termini, en lloc de es 24 hores, que és el
termini en dies naturals que estableix la LCSP (art. 156 de la LCSP)
Text de l’al·legació: Atesa la incidència de la publicació de l’anunci al
DOUE per no poder-se fer a través de la Plataforma i per tal facilitar la
presentació de les ofertes dels licitadors es va ampliar el termini a les
14.00 hores de dia 25. Els 35 dies finalitzaven en data 23 d’octubre de
2018 i es va concedir el termini de presentació d’ofertes fins dia 25
d’octubre a les 14.00 hores.

Datació: Palma, 19 de novembre de 2020
Càrrec: Director de la Fundació Mallorca Turisme
Nom i llinatges: Miquel Pastor Jordà

Codi Validació: 3QEGA2HSQTMZSXTD9CKH2W476 | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
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Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

AL·LEGACIONS

Nom de l’informe:

Al·legació núm.:
Pàgina de
l’informe:

67
39

Nom de l’entitat: Fundació Mallorca Turisme
Apartat de l’índex de l’informe: Publicitat dels contractes
Paràgraf contra el qual presentau l’al·legació: En l’anunci de licitació
publicat en el BOE apareix un CPV addicional que no té relació amb el
contracte que es pretén adjudicar (CPV 79000000-Serveis a empreses:
legislació, mercadotècnia, assessoria, selecció de personal impremta i
seguretat)
Text de l’al·legació: Es tracta d’una errada material. Evidentment el CPV
correcte era el 799560000- Servicios de organización de feries y
exposiciones.
Índex de la documentació que adjuntau (si escau):

Càrrec: Director de la Fundació Mallorca Turisme
Nom i llinatges: Miquel Pastor Jordà

Codi Validació: 4ANN2MAJNJ7WNCMAC44DZPZA6 | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Datació: Palma, 19 de novembre de 2020

Informe dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a
l'exercici 2018

AL·LEGACIONS QUE HA PRESENTAT EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

213

Bernat Salvà Alloza,

Síndic de l’Àrea de Consells Insulars i Universitat
C. de Sant Feliu, 8 A. 07012 Palma
Ref:CI CONTR. 2018
Assumpte: Tràmit d’al·legacions
Expedient CIM: 0425-2020-000010

En referència a l'informe provisional de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB)
referit als contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
corresponent a l’exercici 2018, tramés mitjançant ofici amb registre d’entrada 025419/2020 de data
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3 de novembre, en el qual s'indica que fins dia 30 de novembre de 2020, aquest Consell pot
formular les al·legacions i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents,
remetem la següent documentació:
•

Al·legacions a l’informe provisional en format pdf signades pel Director Insular de Serveis
Generals

•

Al·legacions a l’informe en format editable

•

Documents justificatius referenciats a les al·legacions

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o aportació de documentació
complementària.
El conseller de Serveis Generals,
Josep Pastrana Huguet

Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document.
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AL·LEGACIONS A L’INFORME PROVISIONAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES
ILLES BALEARS DELS CONTRACTES CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2018
Al·legació número: 1
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 1. Aspectes generals (47)
Paràgraf al·legat: Pel que fa a la coherència de la documentació i les dates amb el moment procedimental
adequat, en general el compliment és alt, excepte respecte dels expedients núm. 1 i 2, en els quals s'ha
excedit el termini de 2 mesos des de l'obertura de les proposicions per adjudicar el contracte (article 161 del
TRLCSP).
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Text al·legació: S’ha de tenir en compte que son expedients complexos, que impliquen l’elaboració
d’informes laboriosos per part de tècnics que suporten gran càrrega de feina, a més d’altres circumstàncies
com son l’esmena de documentació per part de licitadors, presumpcions de baixa, terminis de presentació de
fiança i documentació del primer classificat, etc. Així mateix es pren nota i es tindrà en compte per a futurs
procediments
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 2
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 1. Aspectes generals (47)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 3, el Consell ha licitat el contracte per a l'explotació del servei
d'ITV com un contracte de gestió de serveis públics. No obstant això, el tret diferenciador del contracte de
gestió de serveis públics és la transmissió total o en una part significativa del risc operacional. Tal com està
configurat el contracte analitzat, no hi ha una vertadera transmissió del risc operacional, atès que les tarifes
dels serveis estan fixades pel Consell; no hi ha competència, atès que és l'únic operador que pot fer les
inspeccions a l'illa de Menorca per haver-se licitat conjuntament pel que fa a les dues estacions existents, i, a
més, la demanda és estable i previsible, ja que el gruix de les inspeccions són obligatòries per als vehicles.
Així mateix, tampoc hi ha un risc de subministrament atès que el risc tecnològic que s'invoca en l'expedient
no és diferent del que es produeix com a conseqüència de l'execució a risc i ventura de qualsevol contracte.
Per tant, s'ha incomplert el requisit essencial per utilitzar aquesta tipologia de contractes.
Text al·legació: El CIME va encarregar un assessorament extern sobre la transferència de risc operacional
en aquest contracte. S’adjunta a aquesta al·legació l’Estudi Econòmic de l’explotació de les estacions d’ITV
a Menorca pel sistema concessional de data 17-11-2017 (que es va remetre en el procés de fiscalització) en
el qual es justifica l’existència de risc operacional. S’adjunta també informe de la Secretaria de data 20-122017 sobre l’aprovació del projecte d’explotació del servei púbic d’ITV i informe de la tècnica
corresponsable del contracte en resposta a la incidència detectada per la Sindicatura de Comptes de data
19.11.2020.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
1.2 Estudi Econòmic de l’explotació de les estacions d’ITV a Menorca pel sistema concessional.
2.2 Informe de secretaria
3.2 Informe de la tècnica corresponsable del contracte
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 3
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(3)
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Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 3 no consta l'ordre d'inici.
Text al·legació: Potser és dóna massa importància a un acte que és merament de tramit. És evident que
l’expedient es va iniciar amb el coneixement i l’autorització de les persones adients. Així mateix s’intentarà
formalitzar l’ordre d’inici en propers procediments.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 4
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(48)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1 i 3 no consta que l'interventor hagi emès un certificat
d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven
del contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
Text al·legació: Les bases d’execució dels pressuposts del CIM per l’any 2018 (clàusula 16.3 ) preveuen
que l’expedició de RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens objecció, equival
a la fiscalització favorable de la despesa corresponent. Així mateix, convé analitzar si el CIM en aquell
exercici havia d’assumir despesa a càrrec del pressupost. En el cas de l’expedient núm. 3 molt probablement
no s’havien d’assumir obligacions.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 5
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(48)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 3 no consta cap justificació per no dividir el contracte en lots, un per
a cada estació de l'illa de Menorca.
Text al·legació: L’expedient es regeix pel TRLCSP i al contrari de la LCSP, el TRLCSP exigeix la
justificació a l’expedient quan l’objecte del contracte s’ha de dividir per lots, segons l’article 86.3 del
TRLCSP.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 6
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(126)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta la justificació de l'elecció dels criteris
d'adjudicació del contracte ni de la seva ponderació (art. 109.4 del TRLCSP).
Text al·legació: Els informes jurídics que consten en els expedients de contractació informen sobre
l’adequació dels criteris i la seva ponderació que es proposen pel servei per adjudicar el contracte, tal i com
exigeix l’art. 150 del TRLCSP amb connexió amb l’art. 109 del TRLCSP.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 7
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(48)
Paràgraf al·legat: En el PCAP dels expedients núm. 1, 2 i 3, la fórmula per valorar les ofertes
econòmiques és l'anomenada «de proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació
màxima atribuïble al preu pel quocient entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen
significativament les diferències entre les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la
qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri de valoració.
Text al·legació: Es pren nota, s'estudiaran altres fórmules per valorar les ofertes econòmiques. En qualsevol
cas, agrairem que des de la Sindicatura de Comptes se’ns indiqui formules que, a criteri de la Sindicatura
siguin idònies per a valorar el criteri preu.
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
3

Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 8
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 3. Forma de tramitació i procediment d’adjudicació(48)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 1, 2 i 3 no consta acreditada la fiscalització prèvia de la
resolució d'adjudicació (art. 214 del TRLRHL).
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Text al·legació: A les meses de contractació hi forma part un membre de la intervenció de la corporació. Si
no s’han fet observacions per part d’intervenció és evident que es fiscalitza favorablement l’adjudicació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 9
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (49)
Paràgraf al·legat: En tots els expedients consten les factures que ha emès el contractista, amb la
conformitat del servei promotor de la contractació, excepte en l'expedient núm. 3, en el qual no consta la
conformitat del servei promotor a les factures núm. 218769 i 230358. Tampoc hi consta l'aprovació del
reconeixement de l'obligació del conseller executiu.
Text al·legació: La Sindicatura de Comptes hauria d’especificar a quines obligacions es refereix, atès que a
l’expedient núm. 3 no hi consten obligacions per part del Consell Insular.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 10
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (49)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 1 no consta l'aprovació del reconeixement de l'obligació del
conseller executiu respecte de les factures núm. 02.20.000006, 02.20.000007, 02.20.000008, 02.20.000010,
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02.20.000011 i 02.20.000013. A més, el termini de pagament de les factures núm. 02.18.000001,
02.18.000025, 02.18.000028, 02.19.000005, 02.19.000007 i 02.19.000009 ha excedit el que estableix
l'article 216.4 del TRLCSP.
Text al·legació: Els documents que es van remetre en el procés de fiscalització a la Sindicatura de Comptes
estaven signats manualment per l’interventor, però no és cert que no els firmés el conseller. El motiu que no
es visualitzi la signatura (encara que si es visualitza el codi de barres de la signatura) és què durant el temps
que durà el confinament motivat per l’estat d’alarma, per poder seguir treballant àgilment en aquesta
situació excepcional amb les eines de que es disposava, es va decidir que els documents comptables es
signarien electrònicament i es farien arribar a serveis econòmics. Des de serveis econòmics s’imprimirien
els documents i l’interventor els validaria signant-los manualment. S’adjunten els documents ja remesos
amb la signatura de l’interventor, així com els documents anteriors (que inclouen tota la documentació
necessària per la seva tramitació) signats electrònicament per les altres parts.
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Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): 4.10, 5.10, 6.10, 7.10, 8.10 i 9.10
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 11
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. 8. Execució del contracte (49)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 3, la forma de pagament del contracte no es realitza d’acord amb el
que estableix el PCAP. Segons aquest, el CIME hauria d’abonar al concessionari mensualment la dotzena
part del 90 % del total resultant de la diferència (IVA exclòs) entre els ingressos en concepte de taxes de
l’any anterior i el cànon per abonar al CIME previst en l’estudi econòmic més l’increment ofert pel
concessionari, i liquidar-lo l’any següent respecte al 100 % dels ingressos reals. No obstant això, el
concessionari cobra directament les taxes que han abonat els usuaris i paga al CIME l’import del cànon
previst. Cal tenir en compte que el CIME té establertes taxes en vigor per prestar el servei d’ITV (BOIB
núm. 161, de 3 de novembre de 2015), encara que l’article 289 de la LCSP i l’article 20 del TRLRHL
(modificat per la disposició final 12 de la LCSP) disposen que la contraprestació establerta coercitivament
per la prestació de serveis públics quan siguin en règim de concessió, són prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari. En conseqüència, per utilitzar la forma de pagament que s’aplica en l’execució
d’aquest contracte, el CIME hauria d’haver aprovat una ordenança reguladora de la prestació patrimonial de
caràcter públic i s’hauria d’haver modificat el contracte (modificació prevista en el PCAP).
Text al·legació: Els PCAP de l'expedient de referència es van aprovar per ple de data 19-02-18, data en la
qual no havia entrat en vigor la nova Llei de contractes del sector públic, la qual contempla la figura de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Així doncs, segons la normativa vigent en el
moment d'aprovació dels plecs, no era possible el cobrament directe per part de l'empresa concessionària de
les quantitats abonades pels tercers en considerar-se taxes. Aquest concepte canvia amb l'entrada en vigor de
la nova llei, el març de 2018, circumstància que ja es va preveure en els esmentats plecs (com ja s’indica en
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la pròpia incidència, es preveu la modificació als PCAP). Atesa la complexitat administrativa que requereix
una modificació de contracte d'aquestes característiques, atès que la modificació no afecta les condicions del
contracte, que es compleix amb la normativa vigent i que no s'altera el règim econòmic del pagament, per
economia de tràmits no s'ha fet efectiva encara l'esmentada modificació. No obstant això, s'iniciaran els
tràmits de modificació per a convalidar aquesta circumstància.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 12
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: L'expedient núm. 1 correspon a la prestació del servei de neteja de la seu del Consell des
de la finalització del contracte anterior (5/10/17) fins a l'adjudicació del nou contracte (31/10/18). En total,
s'han fet contractes menors per un import de 121 milers d'euros (art. 99 i 118 LCSP).
Text al·legació: Vistes les elevades dificultats de de tramitació de l’expedient de contractació, la despesa
s’ha formalitzat mitjançant reconeixements extrajudicials de crèdit per servei essencial.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 13
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: Al creditor de l'expedient núm. 2, se li han adjudicat altres contractes menors durant
l'exercici per la participació del Consell en altres procediments judicials que, conjuntament, superen el
llindar del contracte menor (art. 99 i 118 LCSP).
Text al·legació: Veure al·legació 19
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 14
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: En els expedients núm. 3 i 6 no consta la publicació del contracte menor al perfil de
contractant ni la comunicació al Registre de contractes (art. 63.4 i art. 346.3 LCSP)
Text al·legació: En el següent enllaç, del perfil del contractant del Consell Insular de Menorca, ubicat a la
"Plataforma de Contratación del Estado", a la secció "Documentos" hi ha la Informació trimestral relativa a
contractes menors (Art. 63.4 Ley 9/2017). En el document del 2 n trimestre del 2018 s’hi troba publicat el
contracte de l’expedient núm. 3 (Instal·lació Sistema millora de biodiversitat Birds Clean en edificis de
Ferreries) i en el document del 4t trimestre del 2018 s’hi troba el contracte de l’expedient núm. 6
(Subministrament 437l. Gasoil Mar e+ per generador del Llatzeret)
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=GUB1%2BoGsEPs
%3D
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 15
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: L'expedient núm. 5 no correspon a un contracte menor. Es tracta d'una factura
rectificativa de una factura anterior de 4 de febrer de 2015 que no era conforme. En tractar-se d'una operació
registrada comptablement amb un document comptable ADO, el Consell l'ha inclosa erròniament en la llista
tramesa.
Text al·legació: L’exercici 2018 va ser el primer en que es va informar dels contractes menors al perfil del
contractant. L’elaboració d’aquest document, complex per al seu elevat volum i amb l’agreujant que les
dades dels documents comptables s’introdueixen des de cada un dels serveis de l’entitat, s’ha anat millorant
i es seguirà millorant la seva elaboració i filtrat en els propers exercicis, encara que hem de ser conscients
que el control total sobre els contractes menors és pràcticament impossible d’aconseguir donat el seu gran
volum.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: En l'expedient núm. 7 la prestació es repeteix successivament al llarg del 2018 i ha
representat un import total de 44 milers d'euros. A més, hi consten altres contractes menors per a
l'acolliment d'altres menors (art. 86 i 111 TRLCSP).
Text al·legació: L’expedient de referencia correspon a un contracte menor, que no excedí del llindar
corresponent a contractes menors. A partir de la finalització del contracte esmentat, es van tramitar
expedients de Reconeixement extrajudicial de crèdit per poder fer front a les obligacions.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
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Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 17
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: L'expedient núm. 8 no correspon a un contracte menor. Es tracta d'una contractació
centralitzada de l'Estat. En tractar-se d'una operació registrada comptablement amb un document comptable
ADO, el Consell l'ha inclosa erròniament en la llista tramesa.
Text al·legació: Veure al·legació 15
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 18
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. b. Expedients de contractes menors examinats. (50)
Paràgraf al·legat: Les factures dels expedients núm. 4 i 6 no s'han pagat en el termini fixat en l’article 198
de la LCSP.
Text al·legació: Fem una valoració molt positiva del termini de pagament de les nostres factures.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 19
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. c. Compliment de la normativa de contractació (51)
Paràgraf al·legat: Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat despeses, per un
import aproximat de 2.069 milers d'euros, que el Consell ha registrat i en les quals no consta que s'hagin
complert els procediments establerts en la normativa de contractació. Aquest incompliment deriva,
principalment, del fet que s'ha detectat la contractació de nombrosos béns i serveis mitjançant la tramitació
de contractes menors de forma recurrent en el temps i la contractació de béns i serveis per un import
individual superior als límits establerts en la normativa per a la contractació menor. En el quadre núm. I.2 de
l'annex I s'indica la composició de la dita despesa per creditor.
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Text al·legació: Hores d’ara ens resulta impossible analitzar cadascun dels expedients esmentats per la
Sindicatura. Aquesta incidència és complicada i s’hauria de mirar cas per cas. S’ha de veure si corresponen
a contractes menors o a altres tipus de contractes i, en el cas de ser contractes menors, si son adjudicats per
la mateixa unitat funcional o per unitats funcionals separades.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 20
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL. c. Compliment de la normativa de contractació (51)
Paràgraf al·legat: Durant l'execució dels procediments de revisió, l'SCIB ha identificat factures, per un
import aproximat de 908 milers d'euros, que el Consell ha registrat, que excedeixen de l'import contractual i
per a les quals no consta cobertura contractual. En el quadre núm. II.2 de l'annex II s'indica la composició de
la dita despesa per creditor.
L'import de les incidències descrites en els dos paràgrafs anteriors representa un 11,8 % sobre el total de les
obligacions reconegudes en els capítols 2 i 6 de la liquidació del pressupost de despesa del Consell.
Text al·legació: Aquesta incidència s’hauria d’atendre individualment i amb la precisació de a quin
contracte es refereix la sindicatura en cada cas ( d’altra forma podria causar indefensió per part del CIME).
A tall d’exemple podem indicar que fixar un import concret per a les obligacions amb Endesa i Telefonica és
molt difícil.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
9

Al·legació número: 21
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D. ANÀLISI DE L'ACTIVITAT CONTRACTUAL.
D.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL.c. Compliment de la normativa de contractació (51)
Paràgraf al·legat: El Consell Insular de Menorca no ha tramès a l'SCIB la relació dels contractes menors
adjudicats del primer trimestre de l'exercici 2018, però sí una relació dels documents comptables en fase
ADO dels capítol 2 i 6 dels pressuposts de despeses que, segons el mateix Consell, podrien assimilar-se a
contractes menors formalitzats de l'Administració general. La relació de documents retuda relativa als
contractes menors de l'exercici 2018 inclou 7.024 operacions per un import total de 5.976 milers d'euros i no
l'ha depurada el Consell, per la qual cosa inclou altres operacions que no es corresponen a contractes
menors, sense que l'SCIB disposi de la informació adequada per identificar la part d'aquest import que no
correspon a contractes menors. Conseqüentment, l'SCIB no pot garantir la integritat de la relació de
contractes menors que ha comunicat el Consell Insular.
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Text al·legació: Veure al·legació núm. 15
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca):
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 22
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. A.
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA. 3 Formalització de tramitació i procediment
d’adjudicació (51)
Paràgraf al·legat: No consta cap certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les
obligacions de contingut econòmic que es deriven del contracte (art. 109.3 del TRLCSP).
Text al·legació: L'apartat "e" de la base 4a de les bases d'execució del pressupost general del Consorci per
l'exercici 2018, estableix que l'expedició del document RC o qualsevol altre document comptable signat per
l'interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent.
En aquest sentit, s'adjunta el document A d'autorització de despesa signat per la intervenció amb anterioritat
a l'aprovació de la despesa.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): 10.22 Doc. A
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 23
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. A.
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA. 3 Formalització de tramitació i procediment
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d’adjudicació (51)
Paràgraf al·legat: No consta la justificació de l'elecció dels criteris d'adjudicació del contracte ni de la seva
ponderació (art. 109.4 del TRLCSP).
Text al·legació: En l'informe tècnic formalitzat en data 07/12/2017, s'indiquen els criteris d'adjudicació
directament vinculats a l'objecte del contracte i la seva ponderació. Per aquest motiu s'entén justificat que
els criteris utilitzats són els més adients des del punt de vista tècnic per a la determinació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
No obstant es pren nota i es procurarà realitzar una justificació més acurada en els futurs procediments de
contractació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): -
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 24
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. A.
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA. 3 Formalització de tramitació i procediment
d’adjudicació (51)
Paràgraf al·legat: En el PCAP, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és l'anomenada «de
proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima atribuïble al preu pel quocient
entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen significativament les diferències entre
les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del
preu com a criteri de valoració.
Text al·legació: Es pren nota, s'estudiaran altres fórmules per valorar les ofertes econòmiques. En qualsevol
cas, agrairem que des de la Sindicatura de Comptes se’ns indiqui formules que, a criteri de la Sindicatura
siguin idònies per a valorar el criteri preu.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 25
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. A.
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA. 3 Formalització de tramitació i procediment
d’adjudicació (51)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució d'adjudicació
(art. 214 del TRLRHL).
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Text al·legació: L'apartat "e" de la base 4a de les bases d'execució del pressupost general del Consorci per
l'exercici 2018, estableix que l'expedició del document RC o qualsevol altre document comptable signat per
l'interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent.
En aquest sentit, s'adjunta el document D d'autorització de despesa signat per la intervenció amb anterioritat
a l'adjudicació del contracte.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): 11.25 Doc. D
Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 26
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 2. Definició de l’objecte del contracte (54)
Paràgraf al·legat: L'objecte del contracte ha de ser determinat i la necessitat per a les finalitats del servei
públic corresponent s'ha de justificar en l'expedient. En l'expedient consta l'informe relatiu a la conveniència
d'efectuar el contracte, la finalitat pública per satisfer i la descripció del seu objecte. No obstant això, la
motivació principal del contracte, segons l'informe relatiu a la conveniència d'efectuar-lo, és estimular la
demanda per mantenir la connexió hivernal amb Londres, però realment es tracta de subvencionar la línia
aèria de Londres a Menorca durant l'hivern.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Quant a la definició de l’objecte del contracte, s’ entén que es compleix la seva determinació, la necessitat i
la finalitat de la contractació d’un servei de publicitat en aeronaus i suports publipromocionals de
companyies aèries per a promocionar l'illa de Menorca a Londres durant la temporada d’hivern i que el
negoci jurídic es correspon amb el de contracte.
La utilitat de tota distinció entre figures jurídiques és precisar el règim jurídic aplicable. En aquest cas,
entenem que correspon aplicar el règim jurídic contractual atès que es tracta d’un negoci bilateral en el
qual el contractista s’obliga a complir una prestació determinada a canvi d’un preu i l’objecte és la
prestació dels serveis de publicitat en uns mitjans dels quals, per la seva pròpia naturalesa i abast, s’espera
un retorn publicitari elevat.
La subvenció, en canvi, és un negoci unilateral en el qual no existeix contraprestació per part del
beneficiari, sinó que és l’administració pública (naturalesa que no té la Fundació) la que finança una
activitat aliena que es considera d’interès públic. Per açò, es va entendre adequat el règim jurídic del
contracte amb licitació pública i mitjançant procediment obert que, per altra part, assegura l’objecte i
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finalitat que recull l’art. 1 de la LCSP.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 27
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 3 Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació (54)
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Paràgraf al·legat: En l'expedient no es justifica l'elecció dels criteris de solvència dels licitadors, els criteris
d'adjudicació del contracte ni les fórmules per valorar els criteris d'adjudicació (art. 116.4 LCSP).
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Es reconeix que a l’expedient no consta el perquè de l’elecció dels criteris de solvència dels licitadors, dels
criteris d’adjudicació del contracte ni de les fórmules de valoració. L’entitat sí que va comprovar les
opcions i la regulació que ofereix la LCSP al respecte i va elegir les que va considerar més adequades al
cas d’entre les admissibles legalment.
La causa d’aquesta omissió formal és la falta de pràctica i experiència en la construcció de l’expedient.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 28
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 3 Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació (54)
Paràgraf al·legat: En el PCAP, la fórmula per valorar les ofertes econòmiques és l'anomenada «de
proporcionalitat inversa», que consisteix a multiplicar la puntuació màxima atribuïble al preu pel quocient
entre l'oferta més bona i la que es valora. Aquestes fórmules atenuen significativament les diferències entre
les ofertes, atès que puntuen, fins i tot, les que no presenten baixa, la qual cosa desvirtua la importància del
preu com a criteri de valoració.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
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Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Respecte a la fórmula per valorar les ofertes econòmiques, no es va aprofundir en els possibles efectes
d’aquestes fórmules per la mateixa causa de falta d’experiència. S'accepta l’observació respecte als
possibles efectes d’aquesta fórmula i es tindrà en compte en el futur.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 29
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 3 Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació (54)
Paràgraf al·legat: No consta la justificació dels motius d'interès públic pels quals l'òrgan de contractació
considera necessària la formalització de la garantia provisional (art 106 de la LCSP).
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
La causa de l’omissió formal de consignar els motius d’interès públic pels quals l’òrgan de contractació
considera necessària la formalització de garantia provisional (art. 106) és la mateixa repetida falta
d’experiència. Es va considerar que era adequat establir-la per garantir la voluntat de compromís
contractual dels participants en la licitació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 30
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 3 Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació (54)
Paràgraf al·legat: La presentació de les proposicions ha de ser manual i no es justifica per cap dels
requeriments establerts en la DA 15 de la LCSP.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
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seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Pel que fa a la presentació de proposicions, la realitat és que la Fundació no disposa dels mitjans
informàtics adequats que permetin el registre d’entrada de les proposicions per mitjans telemàtics.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 31

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-2ea56e3b-2a3e-4f39-b039-babcf29df39d 30/11/2020 15:37:33 Pag.:15/19
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 3 Forma de tramitació i procediment
d’adjudicació (54)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consta l'informe de la Intervenció previ a la resolució d'adjudicació
(art. 214 del TRLRHL).
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
La causa de què no consti informe de la Intervenció previ a la resolució d’adjudicació és que la Fundació
per la seva pròpia naturalesa no compta amb òrgan d’Intervenció.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 32
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 4. Preu del contracte (54)
Paràgraf al·legat: En l'expedient no consten els estudis, els càlculs o els detalls justificatius utilitzats per
determinar el pressupost de licitació ni la distribució del pressupost de licitació per anualitats (art. 100 i 101
LCSP; i art. 73.2 RGLCAP)
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
La no constància a l’expedient dels càlculs utilitzats per determinar el pressupost de licitació és una altra
omissió formal causada per la mateixa falta de pràctica. La determinació del pressupost es va realitzar
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
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després d’estudiar els preus de mercat del servei de publicitat, tenint en compte el tipus de mitjans en què
es desenvolupa l’esmentat servei.
Quant a la distribució del pressupost es va fer constar a l’apartat 3-C1 del informe pel procediment de
contractació determinant l’import corresponent a cada període d'execució i la partida pressupostaria,
entenent de bona fe la suficiència d’aquesta determinació. Es millorarà en el futur desglossant la
distribució de l’import corresponent a cada anualitat.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Al·legació número: 33
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 5. Publicitat del contracte (54)
Paràgraf al·legat: En el perfil de contractant no figuren publicats (art. 63 de la LCSP):
− La memòria justificativa del contracte
− L'informe d'insuficiència de mitjans
− El document d'aprovació de l'expedient
− El càrrec dels membres de la Mesa de contractació
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Es reconeix la falta d'exhaustivitat en la publicació en el perfil del contractant i les deficiències, tant en el
termini de publicació com en la publicació en el DOUE de la formalització. Les causes d’aquestes
deficiències també es troben a la falta de pràctica en la tramitació de contractes subjectes a regulació
harmonitzada, a més que a la Fundació no es compti amb un departament especialitzat de contractació.
Quant a falta de comunicació al Registre Públic de contractes, la realitat és que es va entendre
(erròniament) que com que la Fundació no és una administració pública, aquesta comunicació era
optativa.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 34
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 5. Publicitat del contracte (54)
Paràgraf al·legat: L'anunci al DOUE i a la plataforma de contractació s'ha publicat amb un valor estimat
que inclou l'IVA (art. 135 LCSP).
Text al·legació: Veure al·legació 33
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 35
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Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 5. Publicitat del contracte (54)
Paràgraf al·legat: La publicació al perfil de contractant de l'adjudicació i de la formalització s'ha realitzat
després que l'SCIB hagi iniciat la fiscalització i, per tant, fora del termini establert en la LCSP. A més, no
consta la publicació de la formalització en el DOUE (art. 154 LCSP).
Text al·legació:Veure al·legació 33
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 36
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 5. Publicitat del contracte (54)
Paràgraf al·legat: No consta la comunicació del contracte al Registre públic de contractes (art. 346 LCSP).
Text al·legació: Veure al·legació 33
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)

Al·legació número: 37
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
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FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 7. Formalització del contracte (54)
Paràgraf al·legat: La constitució de la garantia definitiva establerta en el PCAP s'ha formalitzat d'acord
amb el que estableix la normativa vigent. Així mateix, consta en l'expedient la documentació preceptiva
per formalitzar el contracte, excepte el certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions
fiscals (art. 71.1.d de la LCSP).
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
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Quant al certificat d’estar al corrent de pagament d’obligacions fiscals, l’adjudicatari va presentar el
document Annual Report and Accounts que presenta anualment a l’organisme oficial Companies House
para certificar els seus comptes amb el govern britànic. Companies House és l’organisme oficial que
gestiona totes les empreses del Regne Unit (seria un equivalent espanyol d’Hisenda que també fa la funció
de Cambra de Comerç), que certifica els comptes anuals pel ministeri de foment britànic.
Aquest és un requisit indispensable perquè les companyies aèries puguin volar. Una volta valorat
l’esmentat document, es va considerar suficient per acreditar la regularitat de la situació fiscal de
l’adjudicatari.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 38
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 7. Formalització del contracte (54)
Paràgraf al·legat: El contracte s'ha formalitzat abans dels 15 dies des de la notificació de l'adjudicació que
disposa l'art. 44 de la LCSP.
Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Es reconeix l’error en el termini de formalització del contracte. No es va tenir en compte la subjecció al
recurs especial en matèria de contractació. Aquesta omissió del termini en previsió d’interposició del
recurs ve propiciada pel fet que es presentés un únic licitador que va resultar l’adjudicatari, la qual cosa va
allunyar la percepció de la possibilitat de recurs contra l’acta d’adjudicació.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
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Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
Al·legació número: 39
Apartat de l'índex de l'informe provisional (pàgina): D.2 ALTRES ENTITATS DEPENDENTS. B.
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA. 7. Formalització del contracte (54)
Paràgraf al·legat: El contracte afegeix una condició que no figurava en el PCAP i és que el contractista, un
cop finalitzat cada període anual, ha de justificar el compliment de l'objecte del contracte amb la presentació
d'una memòria en la qual s'ha d'incloure la campanya executada, així com el ROI. La memòria també ha
d'indicar el total de places disposades i el factor d'ocupació (art. 35 LCSP).

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-2ea56e3b-2a3e-4f39-b039-babcf29df39d 30/11/2020 15:37:33 Pag.:19/19
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Text al·legació: El Consell Insular de Menorca no intervé en els procediments de contractació de la
Fundació Foment del Turisme. Un cop consultades les incidències amb l’entitat, passem a transcriure les
seves al·legacions a les incidències detectades per la Sindicatura de comptes:
Quant al fet d’incloure al contracte la justificació del compliment de l’objecte, es deu al fet que es va
considerar la justificació com a part natural inherent al compliment de l’objecte i aquesta precisió es va
acceptar també així per part del contractista. En tot cas, s’entén i es reconeix que el correcte és que quedi
inclosa en els plecs en compliment de l’art. 35 LCSP i així es tindrà en compte en el futur.
Índex de la documentació que s'adjunta (si pertoca): Data i firma: Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document
Postura SCIB: (a complimentar per la SCIB)
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Informe dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a
l'exercici 2018

AL·LEGACIONS QUE HA PRESENTAT EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

237

Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut
Contractació
av. d'Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 195423 - fax 971 195446
contractacio@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Referencia:

2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS A L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020) la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que integren el
Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb el present
informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació a les
mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional en relació amb
el següent contracte:

1. Servei de manteniment i neteja de marges i zones enjardinades de xarxa viària
Paràgraf al·legat:
En el PCAP s’exigeix la categoria de la classificació 2 per acreditar la solvència. D’acord
amb el valor estimat mitjà anual del contracte, la categoria de classificació exigida hauria
d’haver estat la número 3 (RGLCAP)
Text al·legació:


El present contracte no estava sotmès al requisit de classificació, d’acord amb Art.
11 RGLCAP. Això no obstant, no estava exempt del requisit d’acreditació de la
solvència econòmica i financera i la tècnica o professional, i en els plecs es va
concretar aquesta solvència.

Paràgraf al·legat:
Pág. 63: No s’han establert criteris de caràcter social i ambiental, que son d’inclusió
obligatòria segons l’acord de Consell Executiu de 27 de maig 2016, pel qual s’aproven les
instruccions per a la contractació socialment responsable i sostenible del Consell Insular
d’Eivissa (BOIB núm. 83, de 30 de juny 2016); o, en cas que no pertoquin, no hi consta un
informe que ho justifiqui.
Text al·legació:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067431775556061227 en https://seu.conselldeivissa.es
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av. d'Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
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contractacio@conselldeivissa.es
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La disposición final única de la instrucció disposa que: “Entrada en vigor:
Los órganos afectados por esta instrucción adoptarán las medidas necesarias para que las
directrices que contienen sean efectivas a partir de los cuatro meses a contar desde su
publicación en el “Boletín Oficial de las Illes Balears”.
La instrucció va entrar en vigor a partir del 30 d’octubre de 2016. Si bé a la data d’inici de
l’expedient ja estaven en vigor les clàusules, no es varen incorporar per la urgència en
licitar el servei per no haver de subrogar treballadors i perquè la documentació técnica és
del més d’agost de 2016, quan encara no estaven en vigor aquestes clàusules; tot i així, en
el PPT, s’inclouen prescripcions de carácter medioambiental al llarg de tot el text.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
-

PPT

Paràgraf al·legat:
Pág. 65. No consta justificada la procedència de no establir un termini de garantia tal com
s’exigeix en el PCAP.
Text al·legació:
Al tractar-se d’un servei que s’esgota amb la seva prestació, la pròpia naturalesa del
contracte fa que no sigui necessari establir un termini de garantia.
Paràgraf al·legat:
Pág. 65. L’adjudicació de l’expedient, tramitat mitjançant procediment obert, s’ha realitzat
fora del termini legalment establert (art. 161 TRLCSP i art. 158 LCSP).
Text al·legació:
Es tindrà en compte per a futures licitacions. Això no obstant, en el present expedient es
va interposar un Recurs Especial en matèria de contractació, i per resolució de 3 de juliol
de 2017 la secretaria del Tribunal va accedir a adoptar la mesura cautelar de suspensió
del procediment de contractació (arts. 43 i 46 TRLCSP). El recurs es va resoldre
definitivament el 3 d’octubre de 2017, i es va continuar amb la tramitació de l’expedient.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Resolució TARC acordant la suspensió

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067431775556061227 en https://seu.conselldeivissa.es
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Referencia:

2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional en relació amb
el següent contracte:
2. Servei de publicitat institucional a través d’un mitjà de premsa en l’àmbit territorial
de l’Illa d’Eivissa.
Paràgraf al·legat:
Pàg. 62. S’ha tramitat per procediment negociat sense publicitat i l’únic criteri de negociació
és el preu. En el PCAP no consten els criteris d’adjudicació. El caràcter flexible i l’existència
de negociació no eliminen l’obligació d’incloure criteris d’adjudicació en els procediments
negociats. Si l’únic criteri que interessa és el preu, s’ha de fer constar en el PCAP que el
preu ofert és tant un criteri d’adjudicació com un element de negociació.
Text al·legació:


Es va establir aquest criteri de negociació, tot considerant que coincidia amb el
criteri d’adjudicació, d’acord amb la redacció de l’article 178.2 TRLCSP. Es tindrà en
compte aquesta observació per a futurs expedients.

Paràgraf al·legat:
Pàg.63. El pressupost total màxim de la despesa ascendeix a la quantitat de 293 milers
d’euros (IVA exclòs). En l’expedient no consta el càlcul o el suport documental que es va
utilitzar per a determinar aquest import (art. 87 del TRLCSP i art. 73.2 del RGLCAP).
Text al·legació:


Consta a l’expedient un informe del Departament impulsor en el qual es fixa el càlcul
utilitzat per determinar l’import del contracte.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067432764110312513 en https://seu.conselldeivissa.es
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Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Informe tècnic de 16 de febrer 2017 (doc. Núm. 3)
Paràgraf al·legat:
Pàg. 65. No consta la verificació ni la comprovació del Consell del compliment correcte de
les condicions especials d’execució que ha de seguir l’adjudicatari.
Text al·legació:
El PCAP, en el seu apartat O figura el següent: Quinze dies abans de la finalització del
contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar declaració responsable relativa al
compliment dels criteris d’adjudicació de caràcter social i ambiental i les condicions
d’execució socials i ambientals assumides de conformitat amb el que disposi el contracte”.
Aquest contracte ha estat prorrogat fins el 10 d’octubre 2021, per aquesta raó, encara no
s’ha exigit la presentació de la referida declaració responsable.

Paràgraf al·legat:
Pàg. 65. S’han detectat factures, per un import de 42 milers d’euros, que s’han executat
mitjançant contractes menors sense cobertura contractual.
Text al·legació:
Segons informe adjunt, quan s’ha superat l’import del contracte menor han estat objecte
d’expedient per omissió de fiscalització prèvia i, en un cas, de Reconeixement
extrajudicial de deute.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Vid. Informe factures Periódico de Ibiza 2018,(doc. 5) i documentació adjunta (docs.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5).
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2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional en relació amb
el següent contracte:
3. Servei de neteja de diversos centres del Consell Insular d’Eivissa

Paràgraf al·legat:
Pàg. 63. El PCAP de l’expedient conté un criteri d’adjudicació “ material de neteja a utilitzar”
que es valora amb un màxim de 5 punts. En el PCAP no s’estableix la forma de distribució
d’aquests punts.
Text al·legació:
En aplicació d’aquest criteri, es va donar la mateixa puntuació, de 5 punts, a tots
els licitadors.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Informe tècnic de valoració de les ofertes, de data 12 de gener de 2018.
Paràgraf al·legat:
Pàg. 63. No consta l’informe justificatiu de que els preus dels contractes són adequats als
de mercat (art. 87 del TRLCSP i art. 102 LCSP).
Text al·legació:
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
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S’adjunta estudi de càlcul de preus del contracte.
Paràgraf al·legat:
Pàg. 63. Els valors estimats que figuren en el PCAP no és correcte atès que s’hi ha inclòs
les possibles modificacions en el període de pròrroga per un import de 167 milers d’euros
Text al·legació:
D’acord amb l’article 101.2.a) i b) LCSP, i 88 TRLCSP, el valor estimat és l’import a
pagar, sense IVA, incloen-t’hi les possibles modificacions i pròrrogues.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S'adjunta el PCAP
Paràgraf al·legat:
Pàg. 65. No consta justificada la procedència de no establir un termini de garantía tal com
s’exigeix en el PCAP.
Text al·legació:
Al tractar-se d’un servei que s’esgota amb la seva prestació, la pròpia naturalesa del
contracte fa que no sigui necessari establir un termini de garantia.
Paràgraf al·legat:
Pàg. 65. No consta la verificació ni la comprovació del Consell del compliment correcte de
les condicions especials d’execució que ha de seguir l’adjudicatari.
Text al·legació:
A l’apartat M del PCAP consta l’obligació de realitzar una declaració responsable del
compliment de les condicions especials d’execució. El responsable del contracte pot
fer ús, quan ho consideri oportú, de les facultats de comprovació de la declaració
responsable (.../...)
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta el PCAP
Paràgraf al·legat:
Pàg. 65 No s’ha facilitat a la SCIB els albarans sol·licitats on s’estableix la distribució
económica i horària del servei de neteja entre cada un dels centres dependents concertats
del Consell Insular. Consegüentment la SCIB no ha pogut verificar si la distribució
económica i horària s’ha realitzat conforme a la contractada.
Text al·legació:
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
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-

S’adjunta informe tècnic de 1 de setembre 2020

Paràgraf al·legat:
Pàg 65. No consta l’informe mensual on es resumeixen les incidències que sorgeixen en el
servei i que l’empresa adjudicatària ha de remetre al Consell Insular, tal com s’estableix al
punt 15 del PPT.
Text al·legació:
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
-

S’adjunta informe tècnic de 1 de setembre 2020
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COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

INFORME
ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional:
4. Adquisició d’una cabina d’emmagatzematge per al Consell Insular d’Eivissa
Paràgraf al·legat:
Pàg. 63. L’article 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, estableix que s’han de designar els
membres de la Mesa de contractació i que la seva composició s’ha de publicar en el perfil
del contractant. No consta la designació dels membres de la Mesa de l’òrgan de
contractació, si bé consta en el PCAP, excepte per a dos vocals que figuren de forma
genèrica.
Text al·legació:
Al tractar-se d’un expedient de compra centralitzada, per acord marc amb el Ministeri
d’Economia i Hisenda del govern de l’Estat, no és necessària l’existència de mesa de
contractació.
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Referencia:

2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional, en relació al
contracte següent:
5. Subministrament de biomassa (estella forestal) a domicili per l’edifici de piscines
Es Raspallar, propietat del consell Insular d’Eivissa.
Paràgraf al·legat:
No consta que l’interventor hagi emès certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per
atendre les obligacions de contingut econòmic derivades del contracte (art. 116.3 LCSP)
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta document de retenció de crèdit.
Paràgraf al·legat:
No consten justificats els criteris utilitzats de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera (art. 116.4 LCSP).
Text al·legació:
S’han establert, en el punt 5 del qüestionari, els que es consideren adients pel compliment
del contracte a satisfacció de l’Administració.

Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta el qüestionari.
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Paràgraf al·legat:
L’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, estableix que s’han de designar els membres de la
Mesa de contractació i que la seva composició ha de publicar-se en el perfil del contractant.
No consta la designació dels membres de la Mesa de l’òrgan de contractació, si bé consta
en el PCAP, ex epte per a dos vocals que figuren de forma genèrica.
Text al·legació:
La composició de la mesa consta en el PCAP, i es publica quan es publica aquest
document.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
PCAP.
Paràgraf al·legat:
No consta l’informe justificatiu de preu dels contractes adequats als de mercat. (art. 87
TRLCSP I 102 de la LCSP.
Text al·legació:
La Resolució 633/2019, del TACRC considera que el desglossament de costos no
és necessari en els contractes de subministrament (en els quals el preu de mercat
ha de determinar-se segons el preu que els béns mobles solen tenir en el mercat).
En l’informe 42/18 de la JCCPE, de 25 de maig 2020, s’analitza la finalitat del
desglossament del PBL: estimació correcta del preu de mercat que asseguri el
compliment del contracte. Això no obstant,el desglossament del PBL en els
contractes de serveis i subministraments ha d’adequar-se a les característiques de
les prestacions del contracte. Es cert que el darrer incís de l’art. 100.2 sembla
referir-se a tots els contractes, però en realitat el seu àmbit ha de reduïr-se als
contractes singulars. El requisit implica que els costos salarials han de formar part
del preu com un element propi; és a dir, perquè aquest es fixi per unitats de treball i
de temps, tals com preu per treballador/dia, o mesos o anys o per hores, etc. Per
tant, el desglossament del PBL, i la desagregació en funció del gènere i categoria
professional dels costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència,
no s’aplica als contractes d’obres i de subministrament, i tampoc a tots els de
serveis, sinó tant sols a alguns d’aquests en els quals els costos salarials dels
treballadors ocupats en l’execució formin part del preu del contracte (Resolucions
84/19, 633/19 i 739/19 del TACRC).
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
-

No obstant l’anterior, s’adjunta també informe de 3 de setembre 2020

Paràgraf al·legat:
Els valors estimats que figuren en els plecs no son correctes, atès que s’hi ha inclòs les
possibles modificacions en el període de pròrroga per un import de 167 milers d’euros i 29
milers d’euros respectivament (art. 88 TRLCSP i art. 101 LCSP). Així mateix, no es justifica
el valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren,
incloent-hi sempre els costs laborals, si n’hi ha (art. 116.4.d) LCSP).
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
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Text al·legació:
D’acord amb l’article 101.2.a) i b) LCSP, i 88 TRLCSP, el valor estimat és l’import a
pagar, sense IVA, incloen-t’hi les possibles modificacions i pròrrogues.

Paràgraf al·legat:
Per acreditar la solvència tècnica o professional dels contractistes, s’exigeix la indicació del
personal tècnic o les unitats tècniques de que es disposa per executar el contracte, així
com la descripció de les instal·lacions de l’empresa. En cap cas, s’especifiquen les
condicions mínimes o els llindars que s’han d’assolir per ser considerats solvents (art. 78
del TRLCSP i art. 90 LCSP).
Text al·legació:
Els requisits de solvencia consten al PCAP, apartat F
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
PCAP
Paràgraf al·legat:
L’adjudicatària aporta com acreditació de solvència tècnica l’autorització de la Conselleria
de Medi ambient, agricultura i pesca de la CAIB per a la recuperació dels cultius en terrenys
forestals de diverses finques de l’illa d’Eivissa. L’empresa adjudicatària preveu, durant els
dos primers anys de contracte, l’obtenció de 600 tones d’estelles, que s’adquiriran a
l’empresa que s’encarrega de la neteja d’aquestes finques en el PPT, el Consell Insular
estima que el consum de tones d’estella que es preveu durant el periode de duració del
contracte serà de 690 tones. En l’expedient no consta d’on l’empresa adjudicatària ha
d’obtenir la resta de tones d’estella (90 tones) ni el compromís de l’empresa que
s’encarrega de la neteja de les dites finques de subministrar a l’empresa adjudicatària les
600 tones.
Text al·legació:
Vid. Informe tècnic de 3 de setembre 2020
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Informe tècnic 3 de setembre 2020
Paràgraf al·legat:
L’empresa adjudicatària informa que està exempta de l’impost sobre activitats
econòmiques, si bé no hi consta acreditat el document de l’alta al dit impost de
l’adjudicatària tal i com s’estableix en el PCAP.
Text al·legació:
L'empresa manifesta que no s’han donat de baixa de l’impost.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Notificació on diu que pot presentar l’alta o una declaració de no haver-se donat de baixa.
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S'adjunta la documentació del licitador justificant l'IAE.

Paràgraf al·legat:
No consta la verificació ni la comprovació pel Consell del compliment correcte de les
condicions especials d’execució que ha de seguir l’adjudicatari.
Text al·legació:
A l’apartat M del PCAP consta l’obligació de realitzar una declaració responsable del
compliment de les condicions especials d’execució. El responsable del contracte pot
fer ús, quan ho consideri oportú, de les facultats de comprovació de la declaració
responsable (.../...)
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta el PCAP
Paràgraf al·legat:
No consten les comandes de subministrament del Consell a l’empres adjudicatària, per la
SCIB no ha pogut verificar si el termini de subministrament s’ha complert d’acord amb el
que estableix el PPT. Així mateix, no consta en l’expedient prova documental acreditativa
per verificar si el consell va comprovar el grau d’humitat de les estelles que figuren en els
albarans del subministrament, tal com estableix el PPT.
Text al·legació:
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Vid informe tècnic de data 17 de novembre 2020.
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Referencia:

2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional, en relació al
contracte següent:
6. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la ctra. C-733, del PK 1,5000 al PD
5,500 i variant al nucli de Jesús
Paràgraf al·legat:
Corresponent a una despesa de caràcter pluriennal, no consta que s’hagi comprovat que la
despesa que s’imputa a cadascun dels exercicis futurs no excedeix la quantitat que resulta
d’aplicar uns determinats percentatges al crèdit inicial (art. 174.3 del TDL 2/2004, de 5 de
març).


Entenem que si la fiscalització de l’expedient és favorable i sense objeccions és que
no s’incompleixen aquests extrems.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta informe d’intervenció, de data 11 d'abril de 2017
Paràgraf al·legat:
No s’han establert criteris de caràcter social i ambiental que son obligatoris, segons acord
del consell executiu de 27 maig 2016, pel qual s’aproven les instruccions per a la
contractació socialment responsable i sostenible del CIE (BOIB núm. 83, de 30 juny 2016),
o, en cas que no pertoqui, no consta un informe que ho justifiqui.
Text al·legació:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067432147117310620 en https://seu.conselldeivissa.es
Pág. 1 de 3

Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut
Contractació
av. d'Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 195423 - fax 971 195446
contractacio@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Consten a la clàusula M del PCAP
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
PCAP.
Paràgraf al·legat:
No consta la constitució dels licitadors de la garantia provisional que exigeix la clàusula H
del PCAP.
Text al·legació:
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S'adjunta la documentació acreditativa de les garanties provisionals
Paràgraf al·legat:
No consta la documentació que ha aportat un dels licitadors participants en el procediment
per justificar la concurrència en l’oferta presentada de valors anormals o desproporcionats,
un cop fet el requeriment per la mesa de contractació. A més, tampoc consta la notificació
efectuada al licitador mencionat, en la qual se l’exclou de la participació en el procediment
per no haver justificat de forma adequada el valor anormal o desproporcionat presentat en
l’oferta (art. 152 TRLCSP).
Text al·legació:

Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S'adjunta la documentació dels valors anormals o desproporcionats.
Paràgraf al·legat:
No consta efectuada la notificació del requeriment per aportar la documentació necessària
per resultar adjudicatari a un dels licitadors que es presenten en UTE (ART. 151 TRLCSP).
Text al·legació:

Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta notificació interessada, en el punt 3 fa referència a l'UTE
Paràgraf al·legat:
No consta la devolució de les garanties provisionals que han constituït els licitadors que no
han resultat adjudicataris.
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Text al·legació:

Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunta document de cancel·lació de garanties provisionals.
Paràgraf al·legat:
No consta la verificació ni la comprovació del Consell del compliment correcte de les
condicions especials d’execució que ha de seguir l’adjudicatari.
Text al·legació:
A l’apartat M del PCAP consta l’obligació de realitzar una declaració responsable del
compliment de les condicions especials d’execució. El responsable del contracte pot
fer ús, quan ho consideri oportú, de les facultats de comprovació de la declaració
responsable (.../...)
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
PCAP
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Referencia:

2018/00015483M

Procedimiento:

Sindicatura de comptes

Interesado:

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS , FIRES,CONGRESSOS I
ESDEVENIMENTS D'EIVISSA,SAU- FECOEV , SINDICATURA DE COMPTES ILLES
BALEARS

Representante:

ASSUMPTE: TRÀMIT D’AL·LEGACIONS DE L’INFORME PROVISIONAL DEL COMPTE
GENERAL DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
En l’escrit de data 2 de novembre de 2020 (RGE del Consell Insular d’Eivissa núm.
2020023197 de data 3 de novembre de 2020), la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears posa de manifest l’existència d’una sèrie de d’incidències dels documents que
integren el Compte General del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2018. Amb
el present informe es pretén fer els aclariments i donar les explicacions oportunes en relació
a les mateixes.
En relació a les incidències detectades en el Compte General del Consell Insular d’Eivissa
corresponent a l’exercici 2018, seguint el mateix del seu escrit, es formula les següents
consideracions a les següents incidències que figuren a l’informe provisional, en relació al
contracte següent:
7. Pròrroga del contracte de subministrament de productes diversos d’alimentació per
als diferents centres del Consell Insular d’Eivissa (LOTS 1, 5 i 7, pròrroga 2 anys; Lot
4, 6 mesos)
Paràgraf al·legat:
No consta que l’interventor hagi emès el certificat d’existència de crèdit adequat i suficient
per atendre les obligacions de contingut econòmic derivades del contracte.
Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
S’adjunten els documents de retenció de crèdit.
Paràgraf al·legat:
No consta que s’hagi comunicat el contracte al Registre de contractes del Sector Públic (art.
333 del TRLCSP).
Text al·legació:

Documentació que s’adjunta a les al·legacions:
Document acreditatiu de registre de contractes.
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Departament d'Interior, Comerç, Indústria
i Relacions Institucionals
Serveis Tècnics
av. Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 55 20
sstt@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Referencia:

2018/00000940T

Procedimiento:

Intervencions menors sense contracte

Interesado:

PITIUSAS RENOVABLES, SL
SERVEIS TÈCNICS (SRIPOLL)

CONTRACTE MENOR D'OBRES
Objecte del contracte:

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ DE L’EDIFICI DE LA LLAR EIVISSA

Informe justificació de la necessitat de la despesa:
Atesa l'elevada ocupació de la zona de bar i saló, és fan necessàries unes obres de millora
de les instal·lacions de climatització i ventilació de l’edifici la Llar Eivissa, situat al carrer
Balears nº13 del municipi d'Eivissa que pertany al Consell Insular d’Eivissa.
Especificacions de l'obra a realitzar:
Reforçament de l'aïllament de les canonades de la central frigorífica.
Instal·lació de dos noves unitats d'aire condicionat al saló principal.
Renovació de l'aire de la planta baixa amb la instal·lació de dos recuperadors d'aire i millores
en la Unitat de Tractament de l'Aire.
Documentació que s'adjunta:
Pressupost núm. 7100024 de 30/11/2017
Òrgan de contractació:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

L03070006
LA0008901
LA0005740

Adjudicatari: PITIUSAS RENOVABLES, S.L.

CIF/NIF: B57773004
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Import sense IVA:
Import IVA inclòs:

49.807,32 €
60.266,85 €

Partida pressupostària:

2310 - 63203

Retenció de crèdit: 2/2018000001078

Informe justificatiu tramitació despesa com contracte menor: El tècnic sotasignat
informa que la tramitació d'aquesta despesa s'ha fet seguint el procediment establert a la
normativa de contractes del sector públic, no s'ha alterat l'objecte contractual per a evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació i s'ha comprovat que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que, individual o conjuntament, superin la quantitat que, en
cada moment, estableixi com a límit el contracte menor.

(Inscrit pel funcionari encarregat a la Base de dades de contractes menors del Consell Insular d'Eivissa)
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