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Document: resolució
Emissor: SG/UAC/MB
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G CONSELLERIA
o TRANSICIÓ ENERGÈTICE
T I SECTORS PRODUCTIUS
B

Expedient de tramitació anticipada de despesa de I'exercici 2020. Decret 75/2004, de 27 d'agost, segons
Resolució del conseller de Transició Energètica i Serveis Productius de15 d'octubre de 2019.
L'aprovació de I'expedient, I'autorització i la disposició de la despesa ho són amb la condició suspensiva que hi
hagi crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
corresponents als exercicis 2020,2021 i 2022.

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la
qual s'encarrega a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) el
desenvolupament i manteniment del programar¡ de gestió del projecte
Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021
Fets

1.

El 15 d'octubre de 2019\a secretària general, per delegació de competències

del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, ordenà l'inici de
l'expedient d'encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació iTecnologia
per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte
Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021, d'acord amb allò que
estableix l'article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.

termini d'execució previst és de dos anys, a partir del dia 1 de gener de 2020
fins el31 de desembre de2021. L'encàrrec es podrà prorrogar si subsisteixen
els motius que l'originen i podrà ser revocat en qualsevol moment.

3.

tarifes aplicables a l'encàrrec varen ser aprovades per Resolució de la
vicepresidenta i consellera d'lnnovació, Recerca iTurisme de24 dãgost de
2018, i publicades al BOIB núm. 114, de 1 5 de setembre de 2018, i les hores
que s'han estimat per executar-lo són les segÜents:
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La despesa màxima de l'encàrrec s'estableix en noranta-sis mil vuit-cents
quaranta-set euros (96.847,00 €) imputables a la partida pressupostària 25601
731A0164000 00 o l'equivalent o la que la substitueixi en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que aprovi el
Parlament de les Illes Balears per als exercicis2020,2021 i2022, d'acord amb
la distribució pluriennal següent:
Exercici

Partida Pressu

2020

25601 731A01 64000 00 o equivalent
25601 731A01 64000 00 o equivalent
25601 731A01 64000 00 o equivalent

2021

2022

5.

Im ort

44.388,21€
48.423,50 €

4.035,29 €

de novembre de 2019 el Consell de Govern aprovà en relació amb aquest
expedient, l'excepció de l'aplicació de les limitacions de despesa pluriennal
referides a la superació dels percentatges establerts en l'article 65.1 de la Llei
1412014, de 29 de desembre, de Finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
El 8

6. A la Resolució d'inici el conseller

de Mobilitat i Habitatge s'ha disposat la tramitació
anticipada de despesa d'aquest expedient per la via dels articles 43 a 46 del Decret
75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la llei de
finances i de les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.

L'article 4 dels Estatuts de la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologia regula el
seu règim jurídic com a mitjà propi instrumental de les administracions
públiques i dels seus ens instrumentals i l'article 6, les finalitats de la Fundació,
dins les quals hi entra l'objecte d'aquest encàrrec.

8.

S'ha comprovat que la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologia (FBIT) ha
publicat en el seu perfil del contractant la condició de mitjà propi de
lAdministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en els sectors
en els que, estant comprès en el seu objecte social, seria apte per executar les
prestacions que són objecte d'aquest encàrrec.

9.

El 18 de setembre de 2019 el gerent de la Fundació Balear d'lnnovació i
Tecnologia ha emès una declaració que acredita que I'FBIT disposa de mitjans

materials i humans per desenvolupar l'objecte de l'encàrrec i que compleix els
requisits establerts a l'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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Contractes del Sector Públic per als encàrrecs dels poders adjudicadors a
mitjans propis personificats.
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10. El director general de Modernització iAdministració Digital ha informat
favorablement el plec de prescripcions tècniques que ha de regir l'encàrrec
11. El 22 d'octubre de 2019\a cap del Servei dAssumptesJurídics de la Conselleria
de Transició Energètica i Sectors Productius ha informat favorablement
l'encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologia.
12. El26 de novembre de 2019 la intervenció delegada ha informat favorablement

l'expedient.

Fonaments de dret

1.

L'article 32 de la Llei 912017, de 8 de novembre, 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 i concessió de serveis, a canvi
d'una compensació tarifària mitjançant una persona jurídica que mereixi la
qualificació jurídica de mitjà propi personificat, sempre que es compleixin els
requisits recollits en aquest article, sense perjudici dels requisits establerts per
els mitjans propis de l'àmbit estatal en la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, i que l'encàrrec que compleixi aquests requisits no
tendrà la consideració de contracte.

2.

L'article 32.2diu que tendran la consideració de mitjà propi personificat
respecte d'una 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 exerceixi sobre
I'entitat destinatària un control, directe o indirecte, anàleg al que
ostentaria sobre els seus propis serveis o unitats, de manera que pugui
exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius
estratègics i decisions significatives. La compensació de l'encàrrec es
realitzarà mitjançant les tarifes aprovades per l'entitat pública de la que
depèn el mitjà personificat.
més del 8070 de les activitats de l'entitat destinatària de l'encàrrec es
duguin a terme per a l'entitat controladora o per altres persones
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa
l'encàrrec.
quan l'entitat destinatària de l'encàrrec sigui una entitat de
personificació jurídica-privada, a més, la totalitat del seu capital o
patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública.
Pl.Son Castelló, 1
Polfgon Son Castelló
07009 Palma

Tel.971 178900

3

ill

mitjà propi personificat de l'entitat destinatària de
l'encàrrec respecte del concret poder adjudicador que fa l'encàrrec s'ha
de reconèixer expressament en els seus estatuts o norma de creació.
La condició de

G

o

I

B

3.

D'acord amb l'article 4 dels seus Estatus, publicats al BOIB núm. 92, de 29 de
juliol de 2017,|a Fundació Balear d'lnnovació i Tecnologia té la condició de
mitjà propi instrumental de lAdministració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o privat integrats en el sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i qualsevol
d'aquestes entitats li pot encomanar qualsevol activitat material relacionada
amb els fins fundacionals enumerats en l'article 6.

4.

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

vicepresidenta i consellera d'lnnovació, Recerca iTurisme de24 d'agost de
2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de
gestió que facin a la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologia lAdministració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders
adjudicadors (BOIB núm. 114, de 1 5 de setembre de 2018).
de la Llei 3711992, de 28 de desembre, de l'Impost
sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre,
disposa que no estan subjectes a IVA els serveis prestats en virtut dels
encàrrecs executats pels ens, organismes i entitats del sector públic que
ostentin, de conformitat amb l'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'encàrrec, en els termes establerts en el referit article 32.

5. L'article 7 punt 8 lletra

C)

Per tot això, propòs al conseller de Transició Energètica i Sectors Productius que
dicti una resolució en els termes següents:

Resolució

Pl. Son Castelló,

1.

Aprovar l'expedient d'encàrrec a la Fundació Balear d'lnnovació i Tecnologia
(FBIT), amb CIF G57775884, per al desenvolupament i manteniment del
programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB)
2020-2021.

2.

Encarregar a la Fundació Balear d'lnnovació iTecnologia (CIF G57775884)
l'execució del servei de desenvolupament i manteniment del programari de
gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021,
amb una despesa màxima de noranta-sis mil vuit-cents quaranta-set euros
(96.847,00 €), no subjecta a IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 25601
731401 64000 00 dels vigents pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o l'equivalent o la que la substitueixi en els
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pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
aprovi el Parlament de les Illes Balears per als exercicis 2020,2021 i 2022.
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Autoritzar i disposar una despesa màxima de noranta-sis milvuit-cents
quaranta-set euros (96.847,00 €), no subjecta a IVA, amb càrrec a la partida
pressupostaria 25601731A0164000 00 dels vigents pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o I'equivalent o la que la
substitueixi en els pressuposts que aprovi el Parlament de les Illes Balears per
als exercicis2020,2021 i2022, d'acord amb la distribució pluriennal següent:
Exercici

2020
2021

2022

Partida Pressu ostària
25601 731A01 64000 00 o equivalent
25601 731A01 64000 00 o equivalent
25601 731A01 64000 00 o equivalent

Im
44.388,21€

s0€
48
4.035,29 €

4.

L'encàrrec s'haurà d'executar d'acord amb les prescripcions tècniques que
s'adjunten a aquesta Resolució.

5.

termini d'execució de l'encàrrec és de dos anys, a partir del dia 1 de gener de
2020fins el 31 de desembre de2021. L'encàrrec es podrà prorrogar si
subsisteixen els motius que l'originen i podrà ser revocat en qualsevol
moment.

6.

Designar responsable de l'execució de l'encàrrec el cap del Servei d'Energies
Renovables i Eficiència Energètica de la Direcció General d'Energia i Canvi
Climàtic.

7.

treballs objecte de l'encàrrec tendran una garantia de dotze mesos,
comptadors des de la recepció.

8.

L'aprovació de l'expedient, l'autorització i la disposició de la despesa ho seran
amb la condició suspensiva que hi hagi crèdit adequat i suficient en els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
corresponents als exercicis 2020,2021 i2022.

El

Els

Palma,26

novembre de 2019

La secretà a general

Paula Cri

a deJuan Salvá

Per delegació

e competències del conseller

de Transició

E

ergètica i Sectors Productius

(BOIB 94, de 11t07t2019)
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