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ALEGACIONS A L' INFORME DE L' OCD SOBRE ELS COMPTES IMI 2018 

 

L'informe de l'OCD de data 16 d'octubre 2019 sobre els comptes del Institut 

Municipals d'Innovació conté les següents incidències : 

 

1. Uns deutes a cobrar de l’entitat financera BMN (ara BANKIA) els quals no es coneix 

l’estat de les reclamacions efectuades. 

2. En la nota 19 de la memòria referent a la contractació s’indica, entre altres coses, que 

forma part de l’apartat “altres” el contracte dels serveis de la Universitat Politècnica 

de Madrid per a l’elaboració del temari del concurs‐oposició de les places de 

cartografia. Dit contracte, com indica el seu nom, hauria d’estar en l’apartat de 

contractes de serveis. 

3. En el mateix sentit, només es justifica una part minúscula dels més de 3 milions 

d’euros de l’apartat “altres”. 

4. Els compromisos de despesa per a anys posteriors (nota 24.3.A) fa referència a dades 

del 2017, no del 2018, a més d’estar incomplert. 

5. Sobre el contracte amb T‐Systems, només es fa referència a les demandes i exigències 

de dita empresa, però no als seus incompliments, demandes fetes per l’IMI, ni a 

l’informe‐estudi sobre d’incompliment de pràcticament totes les millores ofertades en 

la licitació. Tampoc s’ha aprovisionat cap quantia per possibles sobrecosts. 

6. No s’informa sobre les inversions realitzades, previstes i estat d’ejecció. 

7. No s’informa del cost dels serveis, on com a mínim és exigible el que presta cobrant 

una taxa. 

8. No presenta indicadors de gestió. 

 

Emetem les nostres següents al·legacions: 

1. L’ OCD requereix que consti l'estat del deute impagat per Bankia. Aquest deute es correspon 

a un servei que prestava l'IMI per a l'obtenció de certificats de residència. S'han realitzat 

diverses reclamacions totes elles infructuoses a causa de les contínues fusions d'aquesta 

entitat amb altres (Sa Nostra ‐BMN‐ Bankia). Serà necessari per al seu cobrament la demanda 

civil o bé si s'entén que l'ingrés és de dret públic, un embargament no sembla que això últim 

sigui possible atenent al fet que no està definit com a taxa. En tot cas no sembla d'entitat 

suficient com per incloure una explicació sobre aquest deute. 

 

2. Ha de referir‐se a la nota 22 i no a la nota 19. 

Respecte a la despesa d'assessorament amb la Universitat Politècnica, passa una cosa 

semblant. L'exigència per part de l'aplicació informàtica de classificar la contractació en les 
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opcions disponibles (obert, negociat, etc ..), ens ha fet optar per classificar‐lo en "altres". 

Certament és un contracte de serveis però és discutible si es tracta d'una contractació sotmesa 

a la classificació establerta per la Llei de Contractes (serveis, subministraments,. obres ..) o bé 

al tractar‐se de dues administracions públiques que contracten i que per tant dit contracte o 

conveni de col·laboració queda exclosa d'aquesta classificació, d'aquí l'opció de classificar‐la 

com a "altres". L'import d'aquest contracte ascendeix a 3.000 euros i es correspon amb 

l'assessorament per part de professors de l'Escola d'Enginyeria Topogràfica en el procés 

d'elaboració de l'examen i la seva correcció. 

3. Es refereix al fet que en el quadre apareix una contractació per import aproximat de 3 

milions classificada com altres contractacions. En realitat aquest quadre es confecciona de 

manera automatitzada i la inclusió d'aquest import té com a origen la comptabilització 

pressupostària de les despeses de personal es realitzava en el capítol 6, perquè corresponia als 

salaris pagats i imputats al projecte de PRT , i operativament s'exigia per l'aplicació informàtica 

la classificació del contracte en altres, única alternativa raonable entre les disponibles (obert, 

negociat, etc ..) 

4. L’ OCD es refereix en aquest punt als contractes que produeixen una despesa prolongada a 

diversos exercicis successius. S'inclou el contracte de neteja la vigència del qual correspon amb 

l'exercici 2017 i que es perllonga al 2018. Entén que es tracta d'un contracte amb origen en 

l'any anterior que suposadament no prolonga les seves obligacions sobre exercicis posteriors 

no ha de figurar esmentat. 

5. L’ OCD entén que hauria d'afegir un informe estudi dels incompliments del mateix. S'ha 

omès aquesta qüestió en la memòria perquè en qualsevol cas és una matèria sub iudice sobre 

la qual no procedeix pronunciar‐se. Efectivament no s'ha provisionat, però es dóna informació 

suficient en les notes 15 i 16 de la memòria. 

6. Efectivament no hi ha informació més que de forma agregada sense informar sobre els 

objectes en què es van materialitzar els recursos. 

7. El càlcul del cost dels serveis implica la implementació d'un sistema comptable de costos. 

Aquí s'han de definir el mètode de repartiment de despeses que conflueixen en diferents 

serveis alhora. Per exemple, la producció del Pla dóna servei a diversos negociats, determinar 

el cost d'aquest servei suposa determinar l'ús d'aquest servei (la demanda del mateix s'ha de 

mesurar). L'obtenció del cost és necessari per determinar la taxa, és a dir la prestació del servei 

per part d'una administració pública, el que implica fer un repartiment raonable dels costos 

fixos als quals cal sumar els costos variables que sí que poden determinar‐se amb certa 

facilitat. 
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8. Els indicadors de gestió a què refereix la ICAL (eficàcia, eficiència, economia, producció) 

prevists tenen una difícil implantació en un organisme autònom instrumental. Haurien 

d'adoptar en qualsevol cas diferents dels que s'hi esmenten. 

 

Palma, a 17 d'octubre de 2019 

El Cap de Serveis Corporatius 
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