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Resolucið del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la
qual s'encarregå a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) del
servei de manteniment de l'aplicació informåtica SICIE per als exercicis 2019,
2020 i zA?J..i s'autoritãä i disposa la despesa

Fèts

Pl.son Cðstelló, 1
(Polfgon 50n Castelló
û7009 Palma
Tel. 97'l 17 89 00

1.

setembre de 2019, el directcr general d'Energia i Canvi Climåtic va
emetre una memòria justificatíva de la necessítat de la prestació del serveide
manteniment del projecte SICIË 2019-2021, mitjançant encàrrec a la Fundació
Balear d'lnnovacié i Tecnologiã, com a mitjà propi de lAdmínistració de la
Comunitat Autðnoma de les llles Balears.

2".

setembre de 2019, la secretåria general, per delegació del conseller de
Transicíó Energètica i Sectors Productius, ordenå I'inicide l'expedient
d'encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'lnnovacié i Tecnologia per al servei
de manteniment del projecte SICIE 2Ð19-2Q21per trâmitâció ordinåria i amb
un pressupost de vuítanta mil sis-cents trentâ euros (80.630,00 €), amb càrrec
a la partida pressupCIstaria 25601 731401 6400CI 00 dels vigents pressuposts
generals de la ComunitatAutònoma de les llles Balears ia l'equívalent o la que
la substitueíxi en els pressuposts que aprovi el Parlament de les llles Balears
per als exercicls 2020 i 2Q21, d'acord arnb la distribució pluriennal següent:
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Any

Import

Partida pressupostårla

201 9

13.421,30 €

25601 731A01 6400000

2020

39.0s9,20 €

25601 731401 64000 00 o equivalent

2421

28.149,50 €

25601 731401 64000 00 o equivalent

terminí d'execució prevíst, és des de l'1 d'octubre de 2019 o la data de
formalítzació de I'encàrrec sí és posterior, fins al 30 de setembre de 2021.
El

L'encårrec es pgdrà prorrogar per el mâteíx termini.

3, Les tarifes aplicables a I'encårrec van ser aprovades

pêr Resolució de la
vicepresidentã i consellera d'lnnovació, Recerca iTurisme de24 d'agost de
2018 i publicades al BOIB núm. 1 14, de 15 de setembre de 2018.
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L'artícle 4 dels Estatuts de la Fundacíé Balear d'lnnovacíé iTecnologia regula el
seu règirn jurídic com a mitjà propi instrumental de les administracions
públiques i dels seus ens instrumentals í l'article 6, les finalítats de la Fundació,
dins les quals hi entra f'objecte d'aquest encårrec.

5. El 18 de setembre de 2019 el gerent de la Fundacié Balear d'Innovació i
Tecnologia va emetre declaració que acredita que la FBIT disposa de mitjans
materials i humans per desenvolupar I'objecte de I'encàrrec í que compleix els
requÍsits establerts a l'ärticle 32,2 de la Llei 917a17, de I de novembre, de
Contractes del Sector Públic per als encårrecs dels poders adjudicadors a
mitja ns propis personificats.

6. El 25 de setembre de 2019 el director general de Modernització

i Admínistració
Digitalva informar favorablement el plec de prescripcioñs tècníques que ha de
regir I'encårrec.

7.

Fl 26 de setembre de 2019 els serveis jurídics de la Conselleria de Transíció

Energètica í Sectors Productíus van ínformar favorablement l'encårrec de
gestió a la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologiâ pera la prestació d'un
serveí de manteniment de laplicació informåtica SICIE Energia 2A19-2A?J.

8,

Ën data 4 d'octubre de 2019 ef Consell de Govern aprovà en relacié arnb

aquest expedient, I'excepció de l'aplicacié de les limitacions de despesa
pluriennal referides a la superació dels percentâtges establerts en l'article 65.1
de la Llei 14/2Q14, de 29 de desembre, de Finances de la Comunitat Autònoma
de les llles Balears.

9. En data 7 d'octubre de 2019 la consellera

d'Hisenda i Relacions Exteriors
atorgå I'autorització prèvia prevista a l'article 5 apartat 3 de l'Ordre de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteríor de 26 de setembre de 2019 per la
qual es regulen les operacions de tancament i d'obertura de l'exercici

Pl.son Cðstelló,

1

Polígon Son Castellô
07009 Palma

Tel.971 178900

3

iii
G

o
T
B

pressupoståri, atès el caràcter urgent en la trômitació d'aquest expedient i a lä
impossibílitat de tramitar-lo l'any vinent.
10. El 7 de novembre de 2019, la interventora delegada ha fiscalitzat de
confo rmitat I'exped ient.

11. L'expedient conté tots els documents prevists a l'artícle

de

I

1

16 de la Llei 9/2017,

de novembre, de contractes del sector públic.

Fonaments de dret

1. L'article 32 de la Llei 9/2017, de I

de novernhre, de contractes del sector
públic, disposa que, els poders adjudicadors es podran organitzar executant
de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres,
subministraments, serveis, concessió d'obres iconcessió de serveis, a canvi
d'una compensació tarifaria mitjançant unâ persona jurídica que mereixi la
qualificacíó jurídica de mitjå propi personificat, sempre que es ccmpleixin els
requisits recollits en âquest art¡cle i, sens perjudici dels requisits establens per
els mitjans propis de l'àmbit estatal en la Llei 4Q/2A15, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, i que l'encàrrec que ccmpleixi aquests requisits no
tendrà la consideració de contracte.

2.

Pl. Son Castelló,

L'article 32.2 díu que tendran la consíderació de mitjà propi personificat
respecte d'unå única entitat concreta del sector públic aquelles persones
jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cada un dels
requisits següents:
el poder adjudicador que ha de conferir l'encàrrec exerceixí sobre
f'entitat destinatària un controf, directe o indirecte, anåleg al que
ostentår¡a sobre els seus propis serveis o unítåts, de manera que pugui
exercir sobre aquesta una ínfluència decisiva sabre els seus objectius
estratègics i decisions significatíves. La compensåció de l'encàrrec es
realitzarà mitjançant les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que
depèn el rnitjà personifícat.
més del 80% de les activitats de I'entitat destinatària de l'encàrrec es
duguin a terme per a l'entitat controladora o per altres persones

1
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jurídiques controlades de la mâte¡xð manerã per l'entitat que fa
I'encårrec.
quan l'entitat destinatària de l'encàrrec sigui una entitat de
personificacíó jurídico-privada, a més, la totalitat del seu capital o
patrímûní ha de ser de titularítat o aportació pública.
La condicíó de mitjà propi personificat de l'entitat destinatària de
l'encàrrec respecte del concret poder adjudicador que fa l'encårrec s'ha
de reconèixer expressament en els seus estatuts o normâ de creació.

3.

0?cord amb l'article 4 dels seus Estatus, publicats al BOIB núm. 92, de 29 de
juliolde 2t17,la Fundació Balear d'Innovació iTecnologia té la condició de
mitjå propi instrumental de lhdministracié de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de la restå d'ens de dret públic o privat integrats en el sector
públic instrumental de la Comunitat Autònorna de les llles Balears, i qualsevol
d'aquestes entítats li pot encomanar qualsevol activitat material relacionada
amb els fins fundacionals enumeräts en I'article 6.

4,

Pel que fa a les tarifes, són d'apficació les aprovades per la Resolució de la

vicepresidenta i ccnsellera d'lnnovació, Recerca iTurisme de 24 d'agost de
2018 per la qual s'åproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de
gestió que facín a la Fundació Balear d'lnnovacié i Tecnologia lAdministració
de la Cornunitat Autònoma de les llles Balears i la resta de poders
adjudicadors {BOIB núm. 1 14, de 1 5 de setembre de 2018}.

5.

L'article 7. punt I lletra C) de la Llei 3711992, de 28 de desernbre, de I'Impost
sobre el Valor Afegít, rnodificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre,
disposa que nCI estaran subjectes a I'Impost els serueis prestats en virtut dels
encàrrecs executats pels ens, organis*res i entitats del sector públic que
ostenten, de conformitat åmb allò establert a l'article 32 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, la condició de mitjà propi personificat del poder
adjudicador que hagi ordenat l'encårrec, en els termes establerts en l'article
32 esmentat.

Per tet aixå dict la següent,

Resolució
Pl. 50n

castelló,
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d'encàrrec a mitjà propi a la FundaciÓ Balear d'innovacÍó
Tecnologia {Clt G57775SS4) perquè executi el servei de manteniment del
projecte SICIÊ 2019-2021 de la Direccíó General d'Energia i Canvi Climåtic.

1. Aprovar l'expedlent

Z.

Encarregar a la tundació Balear d'lnnovació i Tecnologia (ClF G57775884)
l'execució del servei de manteniment del projecte SICIE 2A19'2A21, amb unå
despesa måxima de vuitanta miI sis-cents trenta euros (80.630,00 €), no
subjecta a IVA, amb cårrec a la partida pressupostària 256Û1 731401 64000 00
dels vígents pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i a la que la substitueixi o equivalent en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Ïlles Balears que aprovi el Parlament de les llles
Balears per als exercicis 2020 i 2021.

3.

Autoritzar i disposar una despesa màxima de vuitãnta mil sis-cents trenta
eurts (80.630,00 €), amb càrrec a la partida pr€ssupostaria 25601 731401
64000 00 dels vigents pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i a l'equivälent o la que la substitueixi en els pressupÕsts que
aprovi el Parlament de les llles Balears per als exercicis 2020 i 20:1, d'acord
amb la distribució pluriennal següent:
Any

Import

Partida pressupoståria

2019

13.4X34€

25601 7314û1 64000 00

2020

39.059,20 €

2560'1

2021

28.149,50 €

25601 731401 64000 00 o equivalent

731401 6400û 00 o equivalent

4. L'encårrec s'haurà d'executar

d'acord amb les prescripcions tècniques que
s'adjunten ã aquesta Resolució.

5,

Pl. Son Câstelló,

i

termini d'execució de I'encàrrec és des de la data de formalització de
I'encårrec fins el 30 de setembre de 2021 i es podrà prorrogar pel mateix
El

1

PoligÕn Son Castelló
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termlnlsiperslsteixen les necêssitats que l'han motivat. L?ncàrrec podrå ser
revocat en qualsevol moment

6.

7.

Ðeslgnar responsable de l'execucið de l?ncàrec el cap delServeld'Energles
Renovables î Fficlència Energètica de la Ðirecció General d'Energia i Canvi
Climåtic.
Els

Palma,

treballs qb.fecte de l?ncårrec tendran una EarËrntla d'un any.

I de noçmrre

de 2019

La secretåria gdheral

Paula Cristina depuan Salvá
Per delegació de comþetèncles del conseller

de Translcló enerOètlcf ¡ Sectors Productius
(BOIB 94, de 111071'20191
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