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en el CIMA, 44 % en el CIME, i 76 % en el CIEF).
El pressupost del CIEF de l’any 2003 va ser una pròrroga del de l’any
anterior. Aquesta circumstància fa que els ingressos i les despeses del pressupost
de 2002 que s’incorporen al prorrogat no presentin una situació equilibrada.
L’increment de les modificacions de crèdit respecte als crèdits inicials
suposen una mitjana del 43,7 % en termes agregats (el 31,7 % en el CIMA, el
44,8 % en el CIME, i el 58,6 % en el CIEF). En el CIEF aquest percentatge
queda, en part, desvirtuat pel fet que l’exercici 2003 s’inicia en situació de pròrroga pressupostària.
La tendència és de disminuir l’import de les modificacions pressupostàries, tant a nivell agregat com individual de cada consell.
Gran part de les modificacions de crèdits generades per ingressos tenen el
seu origen en convenis establerts amb la CAIB i, en menor mesura, en subvencions i ajudes atorgades per la Unió Europea.
El significatiu increment dels imports dels pressuposts definitius dels
exercicis 2002 i 2003 s’explica, tant per la assumpció pels consells de les competències en matèria de carreteres el 2002 com per la dotació pel CIMA (a meitat d’exercici 2003) del pressupost de l’organisme autònom l’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, i per la modificació pel CIEF del pressupost
prorrogat de 2003.
Els drets reconeguts en el període 2002-2007 han augmentat en termes
agregats una mitjana del 38,4% (el CIMA el 41,4%, el CIME el 51,9%, i el
CIEF el 16,7 %).
El finançament dels consells està determinat, principalment, per la Llei
2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu, i per les diverses lleis
d’atribució de competències als consells.
La part més significativa del finançament prové dels recursos percebuts
d’altres ens (el 80 %, aproximadament). Els recursos propis generats (amb una
evolució creixent) suposen, en els darrers exercicis, un 15 % del total, aproximadament. Les operacions d’endeutament concertades van del 6 % al 9 % al
llarg del període.
La major part dels recursos percebuts prové de la CAIB i, en menor mesura, de l’Estat, entre tots dos sumen més del 90 % d’aquest tipus de finançament.
A partir de l’exercici 2004, es produeix un augment dels recursos aportats per la
CAIB, en detriment dels transferits per l’Estat.
L’evolució de l’execució dels pressuposts de despeses mostra un increment constant (des d’un total de 251.096 milers d’euros a 407.392 milers d’euros).
El resultats pressupostaris presentats pels consells dins dels seus comptes
generals en el període 2002 a 2007 passa d’un total de 34.170 milers d’euros a
-12.628 milers d’euros.
L’evolució del seu romanent de tresoreria per a despeses generals va des
de 55.700 milers d’euros a -1.166 milers d’euros.
Entitats dependent i vinculades
Dins el període 2002-2007 no s’ha incrementat significativament el nombre d’entitats dependents (de 14 a 19), excepte en el cas del CIME. Cal destacar
la creació pel CIMA el 2005 de Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, així com
la transferència per la CAIB als consells al llarg de 2007 dels Instituts de la
Joventut com a empreses públiques.
El nombre de les entitats vinculades ha experimentat un notable increment
(de 49 a 73), sobre tot el dels consorcis i el de les fundacions.
L’evolució del creixement de les aportacions dels consells a les seves entitats dependents ha estat molt significativa (la major part en el CIMA i, concretament, en l’IMAS i la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU).
Institut Mallorquí d’Afers
L’any 2003 es va crear l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, i l’any 2007 va desaparèixer per donar pas a l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (amb unes finalitats més reduïdes).
L’evolució dels escenaris pressupostaris des del 2003 fins al 2007 mostra
un increment constant dels pressuposts inicials (des de 6.246 milers d’euros a
91.081 milers d’euros).

—o—
Num. 8959
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 8 de maig de 2012, de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 69/2012 del
Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2010.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
així com la seva publicació al BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
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Mitjançant acord del Consell de la Sindicatura de 27 de febrer de 2012 es
va aprovar l’Informe 69/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s’havia
dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que va tenir lloc amb el debat de
l’Informe a la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts celebrada dia 3 d’abril de 2012.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
Resolc
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 69/2012 del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2010, que s’adjunta
seguidament.
Palma, 8 de maig de 2012
El Síndic major
Pere Antoni Mas Cladera

INFORME 69/2012 DEL COMPTE GENERAL DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010
I. INTRODUCCIÓ
1. PRESENTACIÓ
L’article 82 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que
correspon a la Sindicatura de Comptes la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, l’àmbit subjectiu d’actuació d’aquesta institució inclou la Universitat de les Illes Balears i qualsevol organisme, ens, entitat,
fundació o empresa amb participació majoritària o domini efectiu d’aquesta
entitat.
L’Informe del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2010 està previst en el Programa d’actuacions de la
Sindicatura per a 2011. És un informe de caràcter general i de periodicitat anual,
realitzat per l’Àrea de Consells Insulars i Universitat.
Les xifres de l’Informe (excepte que s’especifiqui el contrari) s’expressen
en milers d’euros sense decimals. S’ha treballat amb euros i cèntims d’euro i es
conserva la totalitat de les xifres. La coherència interna és total, si bé en
l’Informe apareixen, en alguns casos, diferències motivades pel format de visualització emprat.
2. OBJECTIUS
Els objectius d’aquesta fiscalització són els següents:
Verificar que els comptes de l’exercici mostren adequadament, en tots els
aspectes significatius, la situació econòmica, financera i patrimonial, així com
la liquidació dels pressuposts de despeses i ingressos, d’acord amb els principis
comptables públics.
Determinar el grau de compliment de les disposicions legals i reglamentàries que són d’aplicació a la gestió dels fons públics.
Analitzar si els procediments de gestió s’atenen a la utilització racional
dels recursos.
Analitzar la contractació administrativa.
3. ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS
A. ÀMBIT SUBJECTIU
L’àmbit subjectiu d’aquest Informe és el següent:
Universitat de les Illes Balears
Entitats dependents de la UIB:
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
Es considera com a entitat dependent el COFIU (tot i que la participació
en els òrgans de govern de la UIB i de la CAIB és la mateixa), atès que el seu
objecte és la construcció d’infraestructures que després cedirà a la UIB.
Entitats vinculades a la UIB:
ParcBit Energia i Altres Serveis, SCL
Fundació Art a la Seu
Consorci Escola d’Hoteleria
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Consorci Agència de Qualitat Universitària de les IB (AQUIB)
No s’inclouen dins l’àmbit subjectiu d’aquest Informe les entitats vinculades esmentades, ja que durant el 2010 la UIB no hi ha efectuat aportació alguna ni hi ha tingut cap relació econòmica significativa. En el mateix cas es troben les escoles adscrites a la UIB.
B. ÀMBIT OBJECTIU I LIMITACIONS
L’abast del treball realitzat és el següent:
Amb relació a l’Administració general de la UIB, es fiscalitzen els seus
comptes anuals de 2010 (balanç de situació, compte del resultat economicopatrimonial, estat de la liquidació del pressupost i memòria).
Els esmentats comptes anuals presenten diverses incidències i limitacions.
Cal destacar que la memòria del pressupost inicial incorpora els pressuposts de
la Fundació General i de la Fundació Universitat-Empresa i que, no obstant
això, en els comptes anuals de la UIB no figuren les liquidacions d’aquests pressuposts ni els seus comptes anuals.
Pel que fa a les entitats dependents, es fa una revisió formal i una anàlisi
general dels comptes anuals. S’exposen els informes d’auditoria externa, i les
operacions realitzades entre les esmentades entitats i la UIB per tal de determinar el seu import i per elaborar els estats comptables consolidats.
S’enumeren les entitats vinculades i s’exposa, si escau, un quadre amb les
aportacions patrimonials rebudes de la UIB.
S’inclouen unes fitxes amb dades pressupostàries i patrimonials de cada
una de les entitats afectades.
En la contractació administrativa s’analitza el compliment de la legalitat
aplicable. Es revisen alguns contractes, segons les fases de l’expedient: actuacions administratives preparatòries, adjudicació, formalització, modificació i
execució.
4. RENDICIÓ DE COMPTES
Els comptes anuals de la UIB de l’exercici 2010 s’han retut a la
Sindicatura de Comptes l’1 d’agost de 2011, després de la seva aprovació pel
Ple del Consell Social, en sessió de dia 27 de juliol de 2011.
Els comptes anuals i els informes d’auditoria externa de les entitats dependents i vinculades s’han presentat en fase de fiscalització.
5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
El resultat de les actuacions es va comunicar a la rectora, per tal que
pogués formular les al·legacions i presentar els documents i els justificants que
considerés adients, de conformitat amb l’article 30 del Reglament de la
Sindicatura. Les seves al·legacions es varen presentar el 30 de gener de 2012
(figuren com a annex en aquest Informe).
Les al·legacions s’han analitzat i s’ha suprimit o modificat part de
l’Informe quan s’han acceptat. Si no s’ha alterat aquest ni s’ha emès opinió és
perquè les al·legacions són explicacions que confirmen els fets i les valoracions
de l’Informe, o perquè no s’han justificat adequadament els criteris o les afirmacions de l’al·legació, o perquè es manifesta la voluntat d’esmenar la deficiència en el futur. Excepcionalment, quan la raó de no acceptar l’al·legació ha
estat diferent a les abans esmentades, aquesta raó es fa constar amb una nota a
peu de pàgina dins l’Informe.
RECOMANACIONS:
Incloure dins el Compte general els comptes anuals de les fundacions
dependents.
II. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS
Incidències:
L’estat de liquidació del pressupost es presenta amb un nivell de desagregació menor que el desglossament del pressupost inicial.
En el pressupost inicial de la UIB, les previsions d’ingressos per transferències nominatives de la CAIB són 2.523 milers d’euros inferiors a les transferències previstes per a la UIB en el pressupost de despeses de la CAIB.
Dels 11 expedients de modificació examinats s’han d’assenyalar les incidències següents:
No consta cap informe de fiscalització prèvia dels expedients de modificació de crèdit.
La UIB fa un ús abusiu de la possibilitat excepcional establerta a les normes d’execució per als expedients de generacions de crèdit tipus bestreta. A
més, en els expedients revisats no consta cap formalització documental del fet
exigit per les mateixes normes d’execució que les disponibilitats de tresoreria
permetin la concessió de la bestreta, ni de la raonabilitat del supòsit per tal de
garantir el compliment de les condicions que permetin la percepció de l’ingrés
a la finalització del projecte.
RECOMANACIONS:
Incloure en el pressupost inicial d’ingressos totes les partides que la CAIB
hi preveu transferir en el seu pressupost.
Reservar l’ús de la figura de les generacions de crèdit als usos determinats
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en les normes pressupostàries d’aplicació.
2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
A. EXECUCIÓ D’INGRESSOS
Incidències:
No s’han reconegut comptablement, com a ingressos pressupostaris en el
capítol de transferències de capital, les subvencions de la CAIB previstes en els
acords i convenis per al finançament dels edificis Jovellanos i Cientificotècnic,
i que estan subjectes a tres contractes denominats de cessió de crèdit. L’import
d’aquestes subvencions incrementaria en 1.731 milers d’euros el pressupost
d’ingressos. Aquesta correcció no afecta el resultat pressupostari, ja que la despesa vinculada tampoc no s’ha registrat com a despesa pressupostària.
La UIB ha signat el 2010 un conveni amb la CAIB per dotar d’equipament
científic, tecnològic, informàtic i de comunicacions el futur edifici de l’Institut
d’Investigació del Complex Balear de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació que s’ubicarà al Parc Bit. La UIB ha reconegut un total de 460 milers
d’euros en funció de la despesa realitzada, encara que en el moment d’elaboració dels comptes anuals no s’havia presentat cap justificació davant la CAIB (el
termini de presentació establert en el conveni es fixa al llarg del mes d’octubre
de 2011 per a la validació dels justificants).
Com a conseqüència de les incidències exposades, els drets reconeguts en
la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 s’haurien d’incrementar en 1.271
milers d’euros.
Durant l’exercici 2010 la UIB ha reconegut el dret derivat d’una ajuda en
forma de bestreta de crèdit (1.364 milers d’euros) del Ministeri de Ciència i
Innovació, pel conveni amb el Ministeri de Ciència i Innovació i la CAIB per a
la selecció i execució de projectes d’infraestructures científiques cofinançats pel
FEDER, destinats a la xarxa de comunicacions de la UIB. Aquest import, que
correspon a una operació d’endeutament, s’ha reconegut com a ingrés de l’exercici en el capítol de transferències de capital.
B. EXECUCIÓ DE DESPESES
Incidències:
D’acord amb els articles 192 i 194 dels Estatuts de la UIB, les funcions
d’execució del pressupost i de control intern corresponen a la Gerència. Aquesta
agregació en el gerent de funcions d’execució i d’intervenció és contrària a la
necessària independència del control intern.
No s’han aplicat al pressupost obligacions (2.534 milers d’euros) per despeses efectivament realitzades durant l’exercici i imputades al compte ‘409.
Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost’ (1.888 milers d’euros
l’exercici anterior).
No s’han comptabilitzat, com a despeses pressupostàries, pagaments de
compromisos de tres contractes de cessió de crèdit. El pressupost de despeses
s’ha d’incrementar amb l’import d’aquests pagaments (1.731 milers d’euros,
dels quals 735 milers d’euros corresponen al capítol de despeses financeres).
Aquesta correcció no afecta el resultat pressupostari, ja que l’ingrés vinculat
tampoc no s’ha registrat com a ingrés pressupostari.
En el capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis s’han registrat 630
milers d’euros de material inventariable que tenen el caràcter d’inversions i que,
per tant, s’haurien d’haver registrat en el capítol 6 d’inversions reals.
RECOMANACIONS:
Constituir una unitat de control intern (intervenció o unitat d’auditoria
interna) que exerceixi les seves funcions amb independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió i, si escau, modificar els Estatus de la UIB en aquest
sentit.
Presentar l’estat de liquidació del pressupost dels comptes anuals amb el
mateix nivell de desagregació que el pressupost aprovat.
Realitzar les anotacions comptables pertinents per tal de corregir les incidències exposades en els apartats anteriors i procurar la seva detecció i esmena
en exercicis posteriors.
3. PRESSUPOSTS D’EXERCICIS POSTERIORS
A. INGRESSOS PLURIENNALS
Incidències:
La revisió de la relació de convenis concertats durant 2010 indica que no
tots els compromisos d’ingrés pluriennal han estat tinguts en compte en les
dades presentades a la memòria dels comptes anuals de l’exercici.
B. DESPESES PLURIENNALS
Incidències:
No s’inclou en la memòria dels comptes anuals tota la informació dels
compromisos de despesa amb càrrec al pressupost d’exercicis No s’inclou en la
memòria la informació dels compromisos de despesa amb càrrec al pressupost
d’exercicis posteriors que provenen de:
a) Les obligacions adquirides amb motiu dels contractes assenyalats en el
quadre anterior.
b) Els convenis signats amb entitats públiques i privades.
c) La càrrega financera derivada del contracte de préstec.
RECOMANACIONS:
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Informar en la memòria de tots els compromisos de despesa amb incidència en exercicis posteriors, tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
4. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
Incidències:
La Universitat no considera, en el càlcul del resultat pressupostari, les desviacions de finançament positives ni negatives de l’exercici, ni tampoc informa
d’aquests imports en la memòria.
5. BALANÇ DE SITUACIÓ
Incidències:
En les altes d’equips informàtics destaca l’adquisició d’una plataforma de
signatura electrònica (110 milers d’euros), classificada en el compte ‘227.
Equips de procés d’informació’. Atesa la naturalesa de software d’aquesta
adquisició, la seva correcta imputació seria al compte ‘215. Aplicacions informàtiques’.
Diversos edificis de la Universitat no es troben inscrits en el Registre de
la Propietat, la qual cosa suposa un incompliment de l’article 185 dels Estatuts
de l’entitat, de l’article 605 del Codi civil i de l’article 2 de la Llei hipotecària.
Incidències:
Pel que fa a les anul·lacions d’exercicis tancats, destaca la del dret reconegut el 2006 davant la CAIB per al conveni programa de reciclatge i formació
lingüística i cultural (355 milers d’euros), el qual va ser reconegut incorrectament a partir d’un esborrany de conveni que no va ser signat per la CAIB.
En el saldo de deutors al tancament s’inclouen drets de cobrament respecte de la CAIB (10.073 milers d’euros, dels quals 515 milers d’euros corresponen als exercicis 2007 a 2009). La CAIB, per la seva part, reconeix un saldo
pendent, a 31/12/10, de 9.608 milers d’euros. Dins d’aquesta diferència, de 465
milers d’euros, figuren 250 milers d’euros d’un dret reconegut el 2007 a partir
d’un conveni signat amb la CAIB per al cofinançament de la construcció de
l’Edifici d’Instituts Universitaris i per a l’aplicació i la millora de la xarxa de
comunicacions de la UIB. La manca de reconeixement per la CAIB implica una
incertesa pel que fa al seu cobrament final, per la qual cosa s’hauria d’haver realitzat la corresponent provisió per saldos de dubtós cobrament.
La UIB va iniciar el 2008 gestions encaminades a la tramitació de la
incautació de la garantia dipositada pel contractista de l’edifici Gaspar Melchor
de Jovellanos, i encara continua amb l’esmentada tramitació, sense que s’hagi
rescabalat del perjudici.
La tresoreria s’ha d’augmentar en 4 milers d’euros pels saldos dels comptes bancaris que gestionen habilitats pagadors i que estan considerats, incorrectament, com a deutors no pressupostaris.
L’import estimat de taxes per llicències urbanístiques pendents de pagament és de 951 milers d’euros, mentre que la UIB només ha fet una provisió de
175 milers d’euros, per la qual cosa la manca de provisió és de 775 milers d’euros.
No s’ha comptabilitzat el deute dels contractes de cessió de crèdit ni dels
préstecs reintegrables. Suposarien 12.744 milers d’euros de creditors a llarg termini (2.318 milers d’euros), 1.680 milers d’euros de creditors a curt termini
(258 milers d’euros) i 807 milers d’euros d’increment de les despeses financeres de l’exercici. Aquesta incidència ha estat assenyalada per l’SCIB en anteriors informes i, malgrat la seva importància, no ha estat esmenada per la UIB.
No s’han comptabilitzat les tres cessions de crèdit. Si s’haguessin comptabilitzat, el resultat economicopatrimonial hauria estat més baix, en exercicis
anteriors, de 12.197 milers d’euros. D’altra banda, s’hauria d’haver registrat un
resultat més elevat l’exercici 2010 (928 milers d’euros), per la transferència de
capital rebuda de la CAIB, per a l’amortització el 2010 del principal d’aquestes
operacions.
Si la Universitat hagués comptabilitzat com a endeutament els préstecs
reintegrables, el resultat economicopatrimonial hauria estat més baix els exercicis anteriors (1.367 milers d’euros). D’altra banda, el resultat de l’exercici 2010
s’hauria d’incrementar en un import de 267 milers d’euros en concepte de les
amortitzacions realitzades en aquest exercici.
En el préstec reintegrable concedit a la UIB pel Ministeri de Ciència i
Innovació (vegeu apartat de creditors no pressupostaris i altres creditors) no s’ha
efectuat la sol•licitud prèvia d’autorització a la CAIB.
L’epígraf de préstecs i altres deutes (258 milers d’euros al tancament de
l’exercici) hauria de recollir 1.680 milers d’euros per a l’amortització de principal a pagar durant 2011 dels contractes de cessió de crèdit i dels préstecs reintegrables.
L’epígraf de deutes per interessos (sense saldo al tancament de l’exercici)
hauria de recollir 725 milers d’euros dels interessos meritats no vençuts del
préstec del BSCH i dels contractes de cessió de crèdit, i afectar el resultat de l’exercici com a despeses financeres.
RECOMANACIONS:
Regularitzar la situació de les llicències de les obres del recinte universitari, dels tributs que se’n derivin i dur a terme les corresponents inscripcions en
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el Registre de la Propietat, tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
Efectuar conciliacions periòdiques de saldos pendents amb la CAIB per
tal de minimitzar i regularitzar les possibles diferències entre ambdues institucions.
Realitzar les anotacions comptables pertinents per tal de corregir les incidències exposades en els apartats anteriors i procurar la seva detecció i esmena
en exercicis posteriors.
Obtenir l’autorització de la CAIB abans de formalitzar nou endeutament.
6. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
Incidències:
Com a part de les despeses per transferències i subvencions s’inclouen
267 milers d’euros corresponents a l’amortització d’aquest exercici dels principals dels préstecs reintegrables concedits a la UIB. Per tant, s’hauria d’incrementar el resultat economicopatrimonial en aquest import.
No s’han imputat a despeses financeres de l’exercici, mitjançant la constitució de la corresponent provisió, els interessos meritats i no vençuts del préstec del BSCH i dels contractes de cessió de crèdit per import de 725 milers d’euros.
No es periodifiquen segons el principi de meritació despeses i ingressos
corresponents a l’exercici corrent i no vençuts al tancament (consums, subministraments, serveis, lloguers, cànons de concessions administratives, ingressos
financers, etc.). Tampoc no es periodifiquen cobraments de serveis que es realitzaran l’exercici següent, com a ingressos anticipats.
RECOMANACIONS:
Realitzar les anotacions comptables pertinents per tal de corregir les incidències exposades en l’apartat anterior i procurar la seva detecció i esmena en
exercicis posteriors.
7. RESULTATS DE L’EXERCICI
A. RESULTAT PRESSUPOSTARI
B. ROMANENT DE TRESORERIA
C. RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
Incidències:
La Universitat no considera, en el càlcul del resultat pressupostari, les desviacions de finançament positives ni negatives, ni tampoc no informa d’aquests
imports en la memòria. Per tant, l’import del resultat pressupostari s’hauria de
corregir pel que fa a aquests imports no quantificats.
Es calcula el romanent de tresoreria, que s’anomena pressupostari, sense
minorar l’import dels drets pendents de cobrament amb els drets de dubtós
cobrament (110 milers d’euros) i, per tant, s’hauria de reduir el romanent de tresoreria no afectat en l’esmentat import. A més, aquest exercici s’ajusta per 574
milers d’euros, i s’incrementa el romanent esmentat en concepte de regularització dels saldos de l’IVA i es disminueix per la regularització de les diferències
de canvi al tancament per 23 milers d’euros.
Reflectir de forma adient els ingressos i les despeses amb finançament
afectat, com també la seva execució, per tal de determinar amb exactitud el
resultat de l’exercici i la part afectada del romanent, tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
Calcular el romanent de tresoreria d’acord amb el que estableix el Pla
General de Comptabilitat Pública.
8. MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS
Incidències:
La memòria no inclou tota la informació exigida pel Pla General de
Comptabilitat Pública:
No inclou informació relativa a l’organització comptable ni enumeració
de les entitats vinculades.
Pel que fa a les transferències i subvencions concedides, no figura la normativa ni altres condicions supletòries, segons les quals s’han efectuat o concedit les ajudes, ni el seu grau de verificació.
Quant als convenis, no consta la situació comparativa percentual respecte
de l’import de les subvencions no nominatives. A més, la relació de la memòria
no coincideix amb la relació certificada dels convenis subscrits el 2010 facilitada per la UIB amb relació a la fiscalització realitzada.
Pel que fa a les despeses amb finançament afectat, no hi ha la informació
dels coeficients de finançament i de les desviacions.
No informa dels crèdits pressupostaris gastats durant l’exercici, finançats
amb romanent de tresoreria, sinó únicament del pendent d’aplicar al tancament.
La informació referida a l’immobilitzat (immaterial i material) del punt 8
de la memòria no detalla els valors de cost a 31.12.10.
No consta la informació de l’immobilitzat material relativa a la qualificació jurídica dels béns, ni la situació de les immobilitzacions en curs finalitzades
durant l’exercici.
L’estat del romanent de tresoreria no s’ha calculat d’acord amb les normes
que estableix el PGCP.
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No informa de les operacions concertades de bestretes i préstecs reintegrables vigents al tancament.
No informa de les operacions de cessions dels drets dels crèdits a una entitat financera de les subvencions de capital pluriennals concedides per la CAIB,
ni de la contingència que suposen els seus imports disposats pendents de retornar (a 31/12/10, 11.269 milers d’euros més els interessos meritats no vençuts).
RECOMANACIONS:
Completar el contingut de la memòria anual amb la informació comptable
que assenyala el Pla General de Comptabilitat Pública, així com aquella altra
que sigui necessària per a la correcta interpretació dels comptes anuals, tal com
ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
III. ENTITATS DEPENDENTS I VINCULADES
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RECOMANACIONS:
Realitzar conciliacions periòdiques dels saldos entre la Universitat i les
fundacions, i de les fundacions entre elles mateixes, tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
V. CONTRACTACIÓ
1. METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
2010. L’import total d’adjudicació dels 72 contractes que figuren en la
relació és de 7.650 milers d’euros (7.901 milers d’euros el 2009).
L’esmentada relació no comprèn els contractes menors. La UIB ha tramès
una relació de despeses en què es poden identificar un total de 333 contractes
d’aquest tipus per un total de 3.337 milers d’euros.
La classificació dels contractes és la següent (en milers d’euros):

1. ENTITATS DEPENDENTS
Tipus

2. ENTITATS VINCULADES
Incidències:
La Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat, el Consorci per al
Foment d’Infraestructures Universitàries i el Consorci Agència de Qualitat
Universitària no disposen de pressupost administratiu aprovat, ni per la CAIB ni
per l’Administració que tengui la participació majoritària, els seus comptes
anuals i la liquidació del pressupost tampoc no figuren dins el compte general
corresponent.
La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears té un saldo creditor d’exercicis anteriors respecte a la UIB 94 milers d’euros de 2007, 230
milers d’euros de 2008 i 191 milers d’euros de 2009.
L’apartat de la memòria dels comptes anuals corresponents a operacions
amb la UIB de la Fundació Universitat-Empresa no inclou tota la informació
que estableix el Pla General de Comptabilitat.
La Fundació Universitat-Empresa no inclou en el pressupost inicial les
operacions de fons i a la Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de
les Illes Balears, la metodologia de la seva formulació no permet realitzar-ne
una anàlisi.
L’estructura de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de la
Fundació Càtedra Iberoamericana no s’adapta als models establerts.
L’informe d’auditoria de la Fundació Càtedra Iberoamericana a la
Universitat de les Illes Balears presenta una opinió favorable amb una excepció
perquè la Fundació no ha presentat la memòria econòmica referida a l’exercici
2009 establerta a l’article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal especial de les entitats sense finalitat de lucre.
El COFIU comptabilitza, com a pèrdua procedent de l’immobilitzat, les
obres realitzades durant l’exercici (605 milers d’euros). Si s’afegeixen els
imports donats de baixa en exercicis anteriors, sumen 6.652 milers d’euros.
Aquestes inversions donades de baixa pel COFIU no han estat cedides formalment a la UIB i, per tant, no figuren registrades a l’actiu de cap entitat.
L’informe d’auditoria del Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries presenta opinió favorable amb les excepcions següents:
Els auditors no varen rebre la resposta de l’assessor del Consorci relativa
a l’existència de litigis o altres assumptes legals que poguessin afectar l’entitat.
Els imports dels epígrafs ‘Inversions financeres en empreses del grup’ a
llarg i curt termini responen als convenis de col•laboració financera signats amb
la CAIB, els quals estan integrats només pel capital dels préstecs associats a
aquests convenis, ignorant el deute per interessos, el qual és estimat pels auditors en 4.264 milers d’euros.
RECOMANACIONS:
Disposar que la CAIB o la UIB aprovin el pressupost anual d’ingressos i
de despeses de les fundacions i consorcis dependents.
Integrar, si escau, els comptes anuals i la liquidació del pressupost de les
fundacions i consorcis dependents en el Compte general de la CAIB o de la
Universitat.
Realitzar les anotacions comptables pertinents per tal de corregir les incidències exposades en l’apartat anterior, i procurar la seva detecció i esmena en
exercicis posteriors.
Realitzar i retre de totes les fundacions dependents informes de legalitat
d’auditoria externa.
IV. ESTATS CONSOLIDATS
Incidències:
Tant els saldos com els moviments de la UIB amb les fundacions no resulten coincidents, segons la informació dels comptes anuals i dels registres comptables, per la qual cosa les eliminacions i els ajusts realitzats en la consolidació
s’han hagut de practicar per l’import equivalent més baix.
El deute dels préstecs i de les altres operacions financeres del conjunt
d’entitats, a 31 de desembre, és de 26.017 milers d’euros, dels quals 14.167
milers d’euros no estan reconeguts comptablement.

Nombre
1
30
34
0
0
0
0

1,4%
41,7%
47,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Import
adjud.
207
4.317
3.123
0
0
0
0

7

9,7%

3

0,0%

0
72

0,0%
100,0%

0
7.650

0,0%
100,0%

El procediment d’adjudicació emprat és:
Procediment d’adjudicació
Nombre

%

Import
adjud.
1.304
0
688
0
0
1.400
0
0
2.077
2.181
7.650

%
17,0%
0,0%
9,0%
0,0%
0,0%
18,3%
0,0%
0,0%
27,2%
28,5%
100,0%

Import
adjud.
7.650
0
0
7.650

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

1. Obres
2. Serveis
3. Subministrament
4. Administratius especials
5. Concessió d’obres públiques
6. Gestió de serveis públics
7. Col·laboració entre el sector públic
i el sector privat
8. Privats subjectes a l’LCSP,
d’objecte diferent dels ant.
9. Patrimonials sobre béns immobles
Total

AP. Obert criteri preu
RP. Restringit criteri preu
AM. Obert criteris múltiples
RM. Restringit criteris múltiples
NC. Negociat amb publicitat
NS. Negociat sense publicitat
DC. Diàleg competitiu
CC. Contractació centralitzada
P. Pròrroga
M. Modificat
Total
La tramitació és la següent:
Tramitació
O (ordinària)
U (urgent)
E (d’emergència)
Total

%

1
0
7
0
0
28
0
0
29
7
72

1,4%
0,0%
9,7%
0,0%
0,0%
38,9%
0,0%
0,0%
40,3%
9,7%
100,0%

Nombre

%

72
0
0
72

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

%
2,7%
56,4%
40,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ
A. CONTRACTES EXAMINATS
S’han examinat 14 contractes (els de major import de cada un dels tipus
de contractes, fins a una tercera part del seu nombre: 1 d’obres, 7 de subministraments i 6 de serveis), amb un import d’adjudicació de 5.227 milers d’euros,
equivalents al 68,3 % del total adjudicat, que figuren (amb el preu d’adjudicació en milers d’euros), així com les deficiències detectades, seguidament:
Adjud. Deficièn.
1. Subministrament de publicacions periòdiques en diferents
297
1,3,4
formats per al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB
2. Modificació del contracte de prestació del servei de
672
1
manteniment integral de la UIB
3. Addenda de pròrroga del contracte per a la prestació
1.248
1,5
del servei de neteja de la UIB
4. Subministrament d’energia elèctrica a les instal·lacions de la UIB
1.304
1,3,5
5. Addenda de pròrroga del contracte per a la prestació del servei
382
1,5
de seguretat i vigilància de la UIB
6. Subministrament d’un equip infraroig d’altes prestacions per a la UIB 244
7. Addenda per a l’execució del projecte modificat de l’obra
207
1
d’ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB
8. Redacció del projecte d’ampliació de l’edifici
92
1,5
Interdepartamental II de la UIB
9. Subministrament d’una ultracentrífuga per a la UIB
150
2, 6
10. Subministrament d’un sistema de detecció d’imatges
137
1
per fluorescència infraroja per a la UIB
11. Subministrament d’un sistema d’emulació de partícules
136
2,4,6
ionitzants en circuits integrats mitjançant làser per a la UIB
12. Addenda de pròrr. del contr. per a la prest. del servei públic
135
1,5

BOIB
gratuït de trans. regular de passat. dins el campus de la UIB
13. Addenda de pròrr. del servei de mant. de les zones enjard.
de la UIB, cura dels horts i neteja de la urban. del campus
14. Subministrament d’un sistema de millora i actualització
de microscòpia confocal per a la UIB
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133

1

103

Codi i descripció de deficiències
Codi
Denominació
1
En informes i resolucions prèvies
2
En el contingut dels plecs
3
En la publicitat, les notificacions i les comunicacions
4
En la solvència tècnica, econòmica i financera del contractista
5
En la formalització del contracte
6
En l’execució del contracte
L’anàlisi dels contractes s’efectua seguint les fases del procediment de
contractació següents: actuacions preparatòries, adjudicació, formalització i
execució.
ACTUACIONS PREPARATÒRIES
Informes i resolucions prèvies
La fiscalització prèvia que consta a tots els expedients està signada per la
gerent de la UIB, la qual cosa contravé la necessària segregació de funcions en
l’exercici del control intern.
A l’expedient 1 (negociat sense publicitat), derivat d’un concurs marc per
a l’homologació de proveïdors adjudicat el 2007, i prorrogat per a aquest exercici; no figura cap informe del servei que especifiqui els subministraments
objecte de la contractació, i aquest expedient només conté l’oferta de l’adjudicatari, sense que hi figurin les ofertes presentades pels altres dos proveïdors
homologats. Hi consta un informe del Director del Servei de Biblioteca i
Documentació que estableix que s’han rebut els pressuposts dels proveïdors
homologats i la seva proposta d’adjudicació, però no l’anàlisi comparativa entre
les ofertes rebudes i les raons que sustenten aquesta proposta. La data d’aquest
informe és anterior a l’ordre d’iniciació de l’expedient.
L’import de licitació de l’expedient 4 és de 1.456 milers d’euros. Atès que
es preveu la possibilitat de pròrroga per un any, en aplicació de l’article 76.1 de
l’LCSP, el valor estimat d’aquesta licitació hauria de ser el doble (2.912 milers
d’euros).
Durant l’exercici s’han tramitat diversos expedients de subministraments
d’equips d’investigació cofinançats amb fons FEDER del Pla Nacional
d’Investigació Científica 2008/2011, alguns per procediment obert amb múltiples criteris i la resta com a negociats sense publicitat, amb negociació amb un
únic licitador. Entre aquests darrers es troba l’expedient 10 en el qual es justifica l’aplicació d’aquest procediment en virtut del que estableix l’article 157 de
l’LCSP (que permet el procediment negociat però no eximeix de sol•licitar un
mínim de tres ofertes). L’informe raonat del servei promotor de la contractació
no determina suficientment les circumstàncies que impedeixen l’aplicació del
procediment obert o, almenys, del negociat amb una pluralitat de licitadors.
L’informe justificatiu de la necessitat de l’expedient 7 (modificació) exposa unes modificacions del projecte inicial que, en la seva major part, no responen a causes imprevistes, sinó a millores del projecte inicial, previsibles a la data
de la seva redacció (art. 202.1 de l’LCSP).
Els expedients 2, 12 i 13 són pròrrogues de contractes d’un any iniciats el
2009, prorrogables fins a quatre més. Això va ser objecte de comentari en
l’Informe de l’SCIB de 2009, atès que contradiu l’article 279.1 de l’LCSP (‘les
pròrrogues dels contractes no poden superar aïlladament o conjuntament el termini del període originalment contractat’).
La proposta de despesa de l’expedient 7 no ha estat signada pel cap del
Servei de Control i Comptabilitat ni per la gerent.
Contingut dels plecs
A l’expedient 9 (procediment obert amb múltiples criteris per al subministrament d’equipament científic cofinançat pel FEDER), el PPT reprodueix
les característiques del catàleg de la màquina de l’oferta de l’adjudicatari.
Aquest nivell de detall fa que en la valoració de les característiques tècniques,
l’oferta presentada per un altre licitador quedi exclosa, perquè no compleix amb
exactitud algunes de les característiques tècniques exposades en el PPT. Si la
finalitat de l’expedient és l’adquisició d’un equip científic determinat, s’hauria
de procedir per la via d’un procediment negociat sense publicitat per raó d’exclusivitat, acreditant formalment i de manera exhaustiva que les finalitats preteses només poden ser aconseguides per aquest equip en concret (art. 154.d de
l’LCSP).
A l’expedient 11 (procediment obert amb múltiples criteris), la fórmula
establerta en el PCAP per a la ponderació del preu ofert obté la màxima puntuació (25 punts sobre una puntuació global de 100) si l’oferta representa una
baixa del 45% respecte al preu de licitació. Una baixa de tal magnitud no es pot
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considerar real, per la qual cosa es produeix l’efecte de disminuir la valoració
del preu dins de la puntuació total.
SELECCIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
Publicitat, notificacions i comunicacions
A l’anunci de licitació en el DOUE de l’expedient 4 no es fa constar l’existència de la possibilitat de pròrroga del contracte exigida en el model de licitació establert a l’annex III de l’RD 817/2009.
L’anunci de l’adjudicació definitiva en el BOIB de l’expedient 1 es va fer
fora del termini establert per la normativa aplicable (art.93.2 TRLCAP).
Solvència tècnica, econòmica i financera del contractista
La proposta econòmica de l’adjudicatari de l’expedient 1 és un llistat de
preus del qual no consta cap registre d’entrada. Tampoc no consta la justificació
de la solvència econòmica i financera de l’adjudicatari, que es dóna per acreditada per la UIB en el concurs marc anterior a aquest contracte, encara que el
PCAP (punt 2.1.5-4) exigeix la seva presentació. Així mateix, la declaració del
compliment dels requisits de capacitat per subscriure contractes per l’adjudicatari és anterior a la data d’inici de l’expedient.
A l’expedient 11, l’adjudicatari presenta, per tal d’acreditar la solvència
econòmica i financera, una còpia del compte de pèrdues i guanys de la seva
declaració de l’impost de societats de l’exercici 2008, i no els comptes anuals
presentats en el Registre Mercantil (punt 12.b del PCAP).
Formalització
La formalització dels contractes dels expedients 4 i 8 va tenir lloc abans
de la data de la comunicació de l’adjudicació definitiva a l’adjudicatari.
EXECUCIÓ
El subministrament de l’objecte de l’expedient 9 s’ha fet fora del termini
establert a la clàusula quarta del contracte signat amb l’adjudicatari.
A l’expedient 11 l’adjudicatari va sol•licitar una pròrroga del termini per
realitzar el lliurament del subministrament contractat, que es va fer 53 dies després del venciment del termini estipulat. No consta a l’expedient que la UIB
hagi concedit l’ampliació del termini.
B. CONTRACTES MENORS
S’han examinat els 10 contractes menors d’import més significatiu. Són
els següents:
Data aprov.
1. Publicacions periòdiques per a l’any 2010
EBSCO Information Services BV
2. Subscripció de publicacions periòdiques
en diferents formats durant l’any 2010
3. Impermeabilització de la resta de la
coberta de l’edifici Mateu Orfila O/I 31/2009
4. Instal·lació de la nova sala de comunic.
de l’ampliació del CTI amp.CTI 595/2010
5. Impermeab. coberta de graves i conversió
en trans. edifici Beatriu de Pinòs. Inv CE
6. Climat. aules 17, 18 i 19 de la planta
baixa de l’edifici Guillem Colom Casasnovas
7. Obra per tancar les dues entrades del campus
(Son Lledó i Parc Bit). Mill. Campus 0
8. 1 Iopscience: 2010 - Iop Publishing
9. 1 Scifinder Basic Client + SSM - Chemical Abstract
10. Impermeab. diverses cobertes, finestrals i
façanes de l’edifici Jovellanos (I fase).

17/02/10

Import
(en euros)
114.508,44

12/04/10

80.598,32

10/05/10

57.907,20

06/09/10

57.647,81

21/09/10

52.692,09

22/07/10

50.517,85

25/05/10

44.526,69

08/03/10
11/02/10
06/09/10

40.478,10
39.335,10
32.539,47

A partir de l’anàlisi efectuada s’han posat de manifest les incidències
següents:
En els contractes 1, 2, 4 i 9 la proposta de despesa del contracte menor és
posterior a la data de la factura acreditativa de la realització dels serveis pel contractista.
Els contractes 1 i 2 (a l’igual que l’expedient 1 de la relació de contractes
examinats) deriven d’un concurs marc per a l’homologació de proveïdors adjudicat el 2007. Es tramiten com a contractes menors perquè el seu import és inferior a l’establert en l’LCSP (disposició addicional 12.1). Aquesta normativa no
els és aplicable ja que el contracte marc estava subjecte al TRLCAP, i l’article
182.l d’aquest text estableix que es farà servir el procediment negociat sense
publicitat als contractes que siguin conseqüència de contractes marc. Per altra
banda, els subministraments prevists en el concurs d’homologació no poden ser
objecte de fraccionament mitjançant l’aplicació del criteri de l’import a la distribució de les comandes entre els tres proveïdors homologats (l’import global
adjudicat als tres proveïdors homologats el 2010, inclòs l’expedient núm.1 de la
relació de contractes, és de 480 milers d’euros).
En el contracte 4 no consta cap projecte. Es varen demanar tres pressu-
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posts, dels quals l’únic sota el límit de la contractació menor aplicable als contractes d’obres va ser l’oferta de l’adjudicatari. Atesa la gran diferència amb les
altres ofertes i la complexitat de la instal•lació, s’hauria d’haver tramitat com a
expedient de contractació amb un projecte de la instal•lació que defineixi amb
precisió l’objecte del contracte.
El reconeixement de l’obligació dels contractes 4 i 8 no està signat per la
persona autoritzada per a la seva aprovació (Gerència).
No s’haurien d’haver fraccionat dos dels deu expedients examinats, així:
-El contracte 3 correspon a les fases II i III d’impermeabilització de la
coberta de l’edifici Mateu Orfila. L’import d’aquest contracte sumat amb el
d’altres factures (13 milers d’euros) relacionades amb aquesta obra supera el
límit de la contractació menor.
El contracte 10 correspon a la fase I d’impermeabilització de la coberta de
l’edifici Jovellanos i, amb la resta de fases, se sobrepassa el límit del contracte
menor.
RECOMANACIONS:
Procurar que el procediment obert sigui el normalment aplicable, deixant
constància formal i exhaustiva de les circumstàncies que impedeixen la plena
concurrència, pel que fa als expedients que no es puguin tramitar per aquest procediment.
Reformar el règim interior de la UIB en matèria de contractació, amb la
finalitat de reforçar la funció interventora en totes les fases dels procediments,
tal com ha manifestat reiteradament l’SCIB en anteriors informes.
Implementar per als contractes menors unes instruccions de procediment,
d’una banda, per garantir que el contractista compleix amb les exigències de la
normativa (capacitat d’obrar, habilitació professional, que no es trobi en qualsevol dels supòsits que impliquen prohibició per contractar amb el sector públic),
i, de l’altra

10-05-2012
Num. 8745
Notificació de la resolució final del procediment de reintegrament d’una subvenció concedida a l’empara de la Resolució de
la consellera de Treball i Formació de 4 de setembre de 2008 per
la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per
fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà de la contractació
indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50 % pel Fons
Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes
Balears 2007-2013 (BOIB núm. 129, de 16 de setembre)

D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució final del
procediment de reintegrament de les subvencions concedides per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua,
en relació amb l’expedient que s’indica més avall, per tal que en el termini de
deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB, formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants que
considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral (plaça
de Son Castelló, 1, 07009 Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
CI 038/2008

Empresa
CIF/NIF
Treballadora
Vialutec, SL B57380040 Antonia Rodríguez Cardona
(DNI 43122234-V)

Import
2.369,39 €

Palma, 2 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 8743
Notificació de la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del
procediment de reintegrament de subvencions concedides a l’empara de la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 9
de juny de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts
públics per a empreses, entitats sense ànim de lucre i nous
emprenedors per realitzar projectes adreçats a la creació d’ocupació en els nous jaciments d’ocupació, cofinançada en un 50 %
pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE
de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 87, de 21 de juny)
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’obertura de tràmit d’audiència del procediment de reintegrament de subvencions concedides a empreses, entitats sense ànim de lucre i nous emprenedors per realitzar projectes adreçats a la creació d’ocupació en els nous jaciments d’ocupació,
en relació amb els expedients que s’indiquen més avall, per tal que en el termini de deu dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en
el BOIB, formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants
que considerin oportuns davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral
(plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma, tel. 971 17 63 00).
Expedient
NJ 003/2008

Empresa
CIF/NIF
Treballadora
Ana Belén 46950940-M Ana Belén Díaz Medina
Díaz Medina
(DNI 46950940M)
NJ-IN 003/2008 Ana Belén 46950940-M Ana Belén Díaz Medina
Díaz Medina
(DNI 46950940M)

Palma, 2 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—

Import
1.167,12 €
3.501,37 €

Num. 8748
Notificació de la Resolució del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual s’ordena l’inici
de l’expedient de reintegrament parcial de la subvenció atorgada mitjançant la Resolució de la consellera de Turisme i Treball
D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i vist que intentades dues vegades la notificació, no s’ha
pogut efectuar, mitjançant aquesta notificació es posa en coneixement de les
persones que se relacionen a continuació la resolució per la qual s’inicia el procediment de reintegrament d’una quantitat concedida en concepte de subvenció.
Exp.: AU 11/2010
Nom: Carmen Fernández Calvente
DNI/NIE: 10829403-Z
Data de la Resolució: 14/10/2010
Fet que motiva el reintegrament: no estar d’alta a la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 €
Exp.: AU 76/2010
Nom: Alba María Silva
DNI/NIE: X-4797060-L
Data de la Resolució: 15/11/2010
Fet que motiva el reintegrament: no estar d’alta a la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 €
Exp.: AU 98/2010
Nom: José Manuel Muñoz Ramírez
DNI/NIE: 18222027-R
Data de la Resolució: 17/11/2010
Fet que motiva el reintegrament: no estar d’alta a la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 5.000,00 €
Exp.: AU 111/2010
Nom: Antonia Sánchez Mata
DNI/NIE: 30439421-W
Data de la Resolució: 24/11/2010
Fet que motiva el reintegrament: no estar d’alta a la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 €
Exp.: AU 173/2010
Nom: Marina Florit González
DNI/NIE: 41509423-N
Data de la Resolució: 17/11/2010
Fet que motiva el reintegrament: no estar d’alta a la Seguretat Social durant tres anys
Quantia: 7.000,00 €

