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9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÉCNIOUES I

ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI D'AUDITORIA
EXTERNA DE LA FUNDACIO PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA.

Al passat Patronat de dia 2 de juny es va aprovar sotmetre a auditoria externa els comptesanuals de l'exercici 2017 en endavant, tal i com es preveu a la Disposició Addicional 23 del
Reial decret 1517/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que desplega el
text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de
juliol disposa: [...] les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica i sempre que hagin de
formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera que els sigui
aplicable, que durant un exercici social haqin rebut subvencions o aiudes amb càrrec als
pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea, per un import
total acumulat superior a 600. 000 euros, estan oblidades a sotmetre a auditoria els comptes
anuals corresponents a aquell exercici i als exercicis en què es realitzin les operacions o
executin les inversions corresponentsa les subvencions o ajudes esmentades [.]
A més, d’acord amb el RD 424/2017 la auditoria contractada ha de ser: auditoria de
comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa.

Vist que la contractació d’aquest servei requereix d’un procediment d'aprovació de plecs de
prescripcions per a la contractació mitjançant concurrència pública, s’han elaborat els plecs
de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que regiran la contractació
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de
licitació de 12.100€ (IVA inclòs) per a un any i amb la possibilitatde pròrroga de 4 anys.També s'adjunten l’acta d'inici d’expedient i l’informe d’existència de fons suficients.

S’adjunta informe jurídic favorable del Cap de servei de Cultura i informe favorable del Cap
de l’Oficina del Control de la Despesa Municipal.

En conformitat als articles 20 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director que subscriu
proposa a la Comissió de Govern adopti el següent:

ACORD

1r. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que
s’adjunten, i que han de regir la contractació del servei d’ auditoria externa de la Fundació
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost de
licitació de 12.100€ (lVA inclòs) per a un any, prorrogable per a 4 més.

2n. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import màxim de 12.100€ (lVA inclòs)
es distribuirà al compte comptable 623000002 Estudis i treballs tècnics de la següent
manera:

Any Total (lVA no inclòs) Partida pressupostària !



2018 2.000e + 420e = 2.420e
'

623000062—'Éètüa'ié'i'í'réiiái'lá'tè'cnícs“
2019 8.000€ + 1.680€ = 9.680€ 623000002 — Estudis i treballs tècnics

3r. Publicar l’anunci d'informació prèvia al perfil de contractant, tal i com preveu l’article 134
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a 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.

4t. Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant, tal i com preveu l’article 135 de la Llei
9/2017 i l’art. 1883 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears.

Palma, a 14 de setembre de 2018
El director,

Vist-i—plau[}’—) El p« sident, /
Francisco Copado Carralero

Llo enç Carrió Crespi

///iiiii .

Aprovat en Comissió d fG/overn de dia % Oca/(la [g—

El/La secretari/a, ( / ___wa,“““” ” MWWW“);A www—“”””
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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Departament de Cultura   Codi orgànic 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::    

AAssssuummppttee::  
Informe relatiu a la contractació  del servei 

d’auditories dels comptes de la Fundació Pilar i 

Joan Miró 

Unitat 

destinatària: 

Fundació Pilar 

i Joan Miró 

 

 

 

Atesa la sol·licitud del director de la Fundació Pilar i Joan Miró en relació a l’emissió 

d’informe sobre la contractació del servei d’auditoria externa dels comptes de la dita 

Fundació, per l’exercici 2018, pel present exposo el següent: 

 

Per l’emissió de l’informe s’ha tramès al departament de Cultura la següent 

documentació:  

 

Plec de clàusules administratives particulars que inclou el quadre de característiques 

tècniques i quadre de criteris d’adjudicació. 

 

Plec de prescripcions tècniques 

 

Acte d’inici de l’expedient de contractació. 

 

Justificació econòmica  de l’import de la licitació. 

 

Informe de l’existència de fons suficients per fer front al pagament del contracte. 

 

 

Consideracions jurídiques: 

 

Atès allò disposat per la Llei de 2 d’abril 7/85 reguladora de les bases del règim local, Llei de 

15 de desembre 20/2006 municipal i de regim local de les Illes Balears, la llei  de 8 de 

novembre 9/2017 de contractes del sector públic, la Llei de 26 de desembre 50/2002 de 

fundacions, els Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró aprovats per l’Ajuntament de palma 

el 16 d’abril de 2011. 

 

Atès que el licitació que s’informa es la pròpia d’un contracte de serveis, de conformitat amb 

l’article 17 de la LCSP. 

 

Atès que el dit contracte de servei te la consideració de privat, d’acord amb el que disposa 

l’article 26.1  B) de la LCSP 

 

Atès que per la tramitació es segueix el procediment ordinari previst a l’article 116 de la Llei 

9/2017 de Contractes del Sector Públic. 
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Atès  que el procediment d’adjudicació s’adapta a allò disposat per els articles 131 i 151 de la 

Llei de Contractes del sector públic en els que se regula el procediment obert. 

 

Atès que de conformitat amb l’article 29 c) dels Estatuts de la Fundació correspon a la 

Comissió de Govern contractar els serveis necessaris per a dur a terme el fins de la dita 

Fundació. 

 

Atès que la Comissió de Govern de la Fundació haurà de prendre l’acord d’aprovació del 

contracte de serveis per majoria simple dels seus membres, d’acord amb el que preveu 

l’article 21 dels seus Estatuts. 

 

 

Conclusions: 

 

Examinada la documentació a la que s’ha fet referència a l’encapçalament d’aquest informe, 

procedeix informar que els plecs redactats per a la contractació del servei d’auditoria externa 

de la Fundació Pilar i Joan Miró  s’ajusten a la legalitat vigent (especialment pel que fa 

referència a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic) i és apte per regular  el contracte  

que en el seu moment es formalitzi. 

 

Per tal d’iniciar el procediment d’adjudicació, s’hauran d’aprovar per acord de la Comissió 

de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró els plecs de condicions i la despesa corresponent, 

previ informe de l’òrgan d’intervenció competent a que fa referència  116.3 de la LCSP 

9/2017, en els termes previstos per la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General 

Pressupostària. 

 

Als efectes de garantir el principi de publicitat i lliure concurrència l’anunci de licitació 

s’haurà d’adaptar als efectes d’informació pública a allò que disposen els articles 135 i 

següents de la LCSP. 

 

Per tot això, s’emet informe favorable, i es sotmet a altres, per tal de que s’adjunti a 

l’expedient administratiu de licitació del contracte del servei d’auditoria externa. 

 

 

Palma,  5 de setembre de 2018 

 

 

El cap de servei de cultura 

 

 

 

Rafael Calle Castañeda 
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AAssssuummppttee::  
INFORME PRECEPTIU SOBRE CONTRACTE DE SERVEI DE AUDITORIA 
EXTERNA DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA 

 
 
Segons el Decret de Batlia, d’Organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma i les 
bases d’Execució del Pressupost, s’informa favorablement sobre els plecs del contracte de servei de 
auditoria externa de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 
 
 
 
 
 
 

Palma, 11 de setembre de 2018 
 
 
 
 

Dr. Josep Lluís Cortès  
Cap de l’OCD Municipal 
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