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1. INTRODUCCIÓ 

L'article 7 g de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (en 
endavant, l'SCIB), estableix que correspon a aquesta institució la fiscalització de la 
comptabilitat electoral en els termes prevists en la legislació electoral. 

El Consell de la Sindicatura va aprovar, en la sessió de 21 de desembre de 2018, el Programa 
d'actuacions de l'SCIB per a l'any 2019, en el qual es va incloure la realització de l'Informe de 
fiscalització de la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als 
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa de 26 de maig de 2019. Aquest Informe no 
inclou la fiscalització de la comptabilitat del procés electoral del Consell Insular de Formentera, 
donat que es considera una entitat local i, per tant, el fiscalitza el Tribunal de Comptes. 

A aquest efecte, el 16 d'abril de 2019, el Consell de la Sindicatura va aprovar les Directrius 
tècniques de fiscalització de l'Informe sobre la comptabilitat electoral corresponent a les 
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d'Eivissa de 26 de maig de 2019. Igualment, es va aprovar la Instrucció relativa a la fiscalització 
de la comptabilitat electoral corresponent a les esmentades eleccions (BOIB núm. 50, de 18 
d'abril de 2019). 

L'article 31 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears (en endavant, LEIB), estableix que el control de la comptabilitat electoral s'ha 
d'efectuar de la manera i en els terminis assenyalats en els articles 132, 133 i 134 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (en endavant, LOREG).  

La LOREG és aplicable als processos electorals de les assemblees legislatives de les 
comunitats autònomes, en els termes assenyalats en la seva disposició addicional primera, i té 
caràcter supletori en tot allò no previst en les normes autonòmiques corresponents, de 
conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 1. 

D'altra banda, la Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, regula les 
eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, en compliment de la 
disposició transitòria setena de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut 
d'autonomia de les Illes Balears. 

La LEIB estableix en l'article 31.1, en concordança amb l'article 133.1 de la LOREG, que les 
formacions polítiques que han assolit els requisits exigits per rebre subvencions de la 
Comunitat Autònoma o que han sol·licitat avançaments a càrrec d'aquestes, han de presentar 
davant de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears una comptabilitat detallada i 
documentada dels respectius ingressos i de les despeses electorals, amb relació a cada procés 
electoral. 

D'altra banda, l'article 134.2 de la LOREG disposa que l'òrgan de fiscalització externa s'ha de 
pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i, en el cas que s'hi apreciïn 
irregularitats o violacions de les restriccions establertes en matèria d'ingressos i despeses 
electorals, pot proposar la no-adjudicació o la reducció de la subvenció al partit, federació, 
coalició o agrupació de què es tracti. 

Els imports que figuren en l'Informe inclouen l'IVA (import sobre el valor afegit), llevat que es 
digui expressament que no s'inclou. 

L'Informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes, comprensiu de la declaració de 
l'import de les despeses regulars que ha justificat cada partit, federació, coalició, associació o 
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agrupació d'electors, s'ha de trametre al Govern de la Comunitat Autònoma, al Parlament de les 
Illes Balears, a les formacions polítiques subjectes a aquesta fiscalització i al Tribunal de 
Comptes, segons el que disposen els articles 31.1 de la LEIB, 134.3 de la LOREG i 12.3 de la 
LSCIB. 

2. MARC LEGAL 

En la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears 
i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 26 de maig de 2019 s'han tingut 
en compte les disposicions i la informació següents: 

 Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de 
les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març de 2007, i correcció d'errades 
BOE núm. 77, de 30 de març de 2007) 

 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) 
(BOE núm. 147, de 20 de juny de 1985), modificada per les lleis orgàniques 
1/1987, de 2 d'abril; 8/1991, de 13 de març; 6/1992, de 2 de novembre; 
13/1994, de 30 de març; 3/1995, de 23 de març; 10/1995, de 23 de novembre; 
1/1997, de 30 de maig; 3/1998, de 15 de juny; 8/1999, de 21 d'abril; 6/2002, 
de 27 de juny; 1/2003, de 10 de març; 16/2003, de 28 de novembre; 3/2007, 
de 22 de març; 9/2007, de 8 d'octubre; 8/2010, de 4 de novembre; 2/2011, de 
28 de gener; 3/2011, de 28 de gener; 7/2011, de 15 de juliol; 3/2015, 30 de 
març; 2/2016, de 31 d'octubre; 2/2018, de 5 de desembre, i 3/2018, de 5 de 
desembre 

 Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154, de 28 
de juny de 2002), modificada per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener, i per 
la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març 

 Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears (LEIB), modificada per la Llei 4/1995, de 21 de març; la Llei 
5/1995, de 22 de març; la Llei 9/1997, de 22 de desembre; la Llei 6/2002, de 
21 de juny, i la Llei 1/2019, de 31 de gener 

 Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars (BOIB núm. 
186, de 22 de desembre de 2009) 

 Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics 
(BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007), modificada per la Llei orgànica 
5/2012, de 22 d'octubre, i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març 

 Reial decret 1907/1995, de 24 de novembre, pel qual es regula la tramitació 
de les subvencions estatals anuals i per despeses electorals a les formacions 
polítiques (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1995) 

 Reial decret 605/1999, de 16 d'abril (BOE núm. 92, de 17 d'abril de 1999), de 
regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 
1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2002), 
i pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299, de 14 de 
desembre de 2007) 
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 Reial decret 1458/2018, de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l'1 de 
gener de 2018 (BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018) 

 Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que 
s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells 
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa (BOIB núm. 36, de 14 de març de 
2015), modificat pel Decret 22/2019, de 22 de març (BOIB núm. 38, de 23 de 
març de 2019) 

 Decret 2/2019, d'1 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució 
del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d'eleccions (BOIB núm. 
42, de 2 d'abril de 2019) 

 Decret 3/2019, d'1 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, de 
convocatòria d'eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d'Eivissa (BOIB núm. 42, de 2 d'abril de 2019) 

 Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 2 d'abril de 
2019 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les 
despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques 
del 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 44, de 6 d'abril de 2019) 

 Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 20 de desembre de 2018, 
d'aprovació del Pla de Comptabilitat adaptat a les formacions polítiques i a la 
Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 314, de 29 de desembre de 
2018) 

 Resolució de 8 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 
per la qual es publica l'Acord del Ple de 7 de març de 2019, per la qual es 
modifica el Pla de Comptabilitat adaptat a les formacions polítiques aprovat el 
20 de desembre de 2018 (BOE núm. 68, de 20 de març de 2019) 

 Resolució de 29 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 
per la qual es publica l'Acord del Ple, de 28 de març de 2019, pel qual 
s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les 
eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019 (BOE núm. 
81, de 4 d'abril de 2019) 

 Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, de la Junta Electoral Central, sobre 
l'aplicació de les disposicions legals en relació amb les despeses electorals, 
les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la 
comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, 
autonòmiques i al Parlament Europeu (BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2019) 

 Candidatures proclamades a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, al 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a les eleccions municipals de 26 de 
maig de 2019; Candidatures proclamades a les eleccions al Parlament de les 
Illes Balears i al Consell Insular de Menorca de 26 de maig de 2019; 
Candidatures proclamades a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i al 
Consell Insular de Mallorca de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 
d'abril de 2019) 
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 Proclamació dels diputats, diputades, consellers i conselleres electes com a 
conseqüència de les eleccions del 26 de maig de 2019 al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa (BOIB 
núm. 74, de 4 de juny de 2019) 

 Correcció d'errades observades a la versió catalana i castellana de l'anunci de 
proclamació dels diputats, diputades, consellers i conselleres electes com a 
conseqüència de les eleccions del 26 de maig de 2019 al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa (BOIB 
núm. 76, de 8 de juny de 2019) 

 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 16 
d'abril de 2019, pel qual s'aproven les Directrius tècniques de fiscalització de 
l'Informe sobre la comptabilitat dels processos electorals autonòmics de 26 de 
maig de 2019 

 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 16 
d'abril de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la 
comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als 
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 26 de maig de 2019 
(BOIB núm. 50, de 18 d'abril de 2019) 

3. ÀMBIT SUBJECTIU DE FISCALITZACIÓ  

La fiscalització objecte d'aquest Informe es refereix a les formacions polítiques que han rebut 
bestretes amb càrrec a les subvencions per despeses electorals, en els termes prevists en 
l'article 30 de la LEIB, o que han complert els requisits per rebre aquestes subvencions, d'acord 
amb el que estableix l'article 29 del mateix text legal (haver obtingut almenys un escó). 
Aquestes formacions, segons l'article 133 de la LOREG, han de retre davant la Sindicatura de 
Comptes la comptabilitat dels respectius ingressos i de les despeses electorals.  

Les formacions polítiques que, de conformitat amb el que s'ha exposat, tenen l'obligació de 
presentar comptabilitat detallada i documentada dels respectius ingressos i de les despeses 
electorals, d'acord amb els resultats electorals, són les següents: 

A. ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ (*) ESCONS OBTINGUTS VOTS OBTINGUTS 

Partido Socialista Obrero Español 19 117.480 

Partido Popular 16 95.295 

Coalició Podemos EUIB 6 41.824 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 5 42.519 

Més per Mallorca - PSM Entesa - Iniciativa Verds 4 39.415 

Vox - Baleares 3 34.871 

El Pi - Proposta per les Illes 3 31.348 

Més per Menorca 2 6.058 

Coalició Electoral Gent per Formentera 1 2.036 

(*) Denominació segons la còpia del NIF tramesa per cada formació arran del procés de fiscalització de l'SCIB 
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B. ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ ESCONS OBTINGUTS VOTS OBTINGUTS 

Partido Socialista Obrero Español 10 89.245 

Partido Popular 7 69.286 

Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds 4 42.692 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 3 34.696 

Coalició Podemos EUIB 3 31.986 

El Pi - Proposta per les Illes 3 30.746 

Vox - Baleares  3 30.592 

 

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ ESCONS OBTINGUTS VOTS OBTINGUTS 

Partido Popular 4 11.176 

Partido Socialista Obrero Español 4 10.410 

Més per Menorca 3 6.953 

Coalició Podemos EUIB 1 4.307 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 1 3.357 

 

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D'EIVISSA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ ESCONS OBTINGUTS VOTS OBTINGUTS 

Partido Popular 6 17.831 

Partido Socialista Obrero Español  4 12.906 

Coalició Podemos EUIB 2 5.429 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 1 3.120 

 

C. FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN REBUT ACOMPTES I NO HAN 
PRESENTAT COMPTABILITAT ELECTORAL 

Totes les formacions que han rebut acomptes han presentat la comptabilitat electoral entre els 
cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions, tal com estableix l'article 133.1 de la 
LOREG.  

4. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

Els objectius a tenir en compte en aquesta fiscalització, el pronunciament de la qual ha de 
versar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals, es poden resumir, segons allò 
acordat per la Sindicatura de Comptes per als processos electorals de 26 de maig de 2019 
mitjançant les Directrius tècniques aprovades el 16 d'abril de 2019, de la manera següent:  

 Compliment de la normativa en matèria d'ingressos i despeses electorals, i 
també de la normativa general aplicable. 

 Representativitat de la comptabilitat electoral retuda. 

 Grau de justificació documental dels registres comptables. 

 Proposta de l'import de subvenció que han de rebre les formacions polítiques. 
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5. ABAST 

L'abast del treball se centra, d'acord amb la normativa vigent i, en concret, d'acord amb la 
Instrucció, en una revisió formal de les comptabilitats electorals presentades, tant pel que fa als 
ingressos com a les despeses electorals. No és, per tant, una fiscalització de les comptabilitats 
ni del finançament dels partits polítics, la qual cosa correspon, amb caràcter general, al Tribunal 
de Comptes. 

El treball analitzarà, per tant, la comptabilitat electoral que han presentat les formacions que 
han obtingut representació en les eleccions autonòmiques de 2019 (Parlament i consells 
insulars) o que, sense obtenir aquesta representació, han percebut una bestreta de 
subvencions conforme als resultats de les eleccions autonòmiques de l'any 2019.  

En concret, i per donar compliment al que es disposa en el marc normatiu d'aquest Informe, la 
Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar, especialment, els aspectes següents i ha d'efectuar 
les comprovacions que siguin necessàries: 

Comprovacions formals 

 Revisar la presentació de la comptabilitat electoral de totes les formacions 
obligades a retre-la, dins el termini estipulat, de conformitat amb l'article 133.1 
de la LOREG. 

 Comprovar l'adequació dels registres comptables a la naturalesa econòmica 
de cada operació i exactitud de les quanties anotades per mitjà de la 
documentació justificativa i que, en general, la documentació està 
correctament formalitzada. 

 Verificar la coherència interna dels estats comptables presentats, així com el 
detall de les despeses i els ingressos electorals justificats amb aquests estats. 

 Verificar que la comptabilitat presentada s'ajusta als principis generals 
continguts en el vigent Pla general de comptabilitat, d'acord amb l'article 121 
de la LOREG i el punt 3 de la Instrucció relativa a la fiscalització de la 
comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 26 de maig de 2019 
de la Sindicatura de Comptes, aprovada mitjançant Acord de la Sindicatura de 
Comptes de 16 d'abril de 2019. 

 Comprovar que els administradors generals o de candidatures han complert 
l'exigència establerta en l'article 124 de la LOREG, de comunicar a la Junta 
Electoral l'obertura de comptes bancaris per a la recaptació de fons. 

Recursos de la campanya electoral 

 Verificar el compliment dels requisits que imposa l'article 126 de la LOREG a 
tots els qui aportin fons per sufragar despeses electorals, atès que «[...] han 
de fer constar a l'acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del seu 
document nacional d'identitat o passaport». Aquest precepte afegeix que 
«quan s'aportin quantitats per compte i en representació d'altra persona física 
o jurídica, s'hi ha de fer constar el nom d'aquesta» i, en el cas que siguin els 
partits qui efectuïn les aportacions, «…s'hi ha de fer constar la procedència 
dels fons que es dipositen». 
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 Comprovar que cap persona, física o jurídica, ha aportat més de 10.000 euros 
als comptes oberts per un mateix partit, federació, coalició o agrupació per 
recaptar fons per a les eleccions convocades. 

 Comprovar que no s'han aportat als comptes electorals fons procedents de  
qualsevol administració o corporació pública, organisme autònom o entitat 
paraestatal, de les empreses del sector públic la titularitat de les quals 
correspongui a l'Estat, a les comunitats autònomes, a les províncies o als 
municipis i de les empreses d'economia mixta, així com de les empreses que, 
mitjançant contracte vigent, presten serveis o fan subministraments o obres 
per a alguna de les administracions públiques» (article 128.1 de la LOREG). 
La mateixa prohibició s'imposa a les entitats o les persones estrangeres 
(paràgraf 2 del mateix article). 

Despeses electorals 

 Verificar que les despeses electorals han estat realitzades des del dia de la 
convocatòria —2 d'abril de 2019— fins a la data de la proclamació dels 
electes, 4 de juny de 2019, segons el que disposa l'article 130 de la LOREG. 

 Comprovar que les despeses que han declarat les formacions polítiques 
fiscalitzades es troben compreses dins l'establert en l'article 130 de la LOREG, 
que classifica aquestes despeses en els grups següents: 

 a) Confecció de sobres i paperetes electorals. 

 b) Propaganda i publicitat, directament o indirectament, dirigida a promoure 
 el vot a les seves candidatures, siguin quins siguin la forma i el mitjà que 
 s'utilitzin. 

 c) Lloguer de locals per celebrar-hi actes de campanya electoral. 

 d) Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els 
 serveis a les candidatures. 

 e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels 
 dirigents dels partits, associacions, federacions o coalicions, i del personal 
 al servei de la candidatura. 

 f) Correspondència i franqueig. 

 g) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, meritats fins a 
 la data de percepció de la subvenció corresponent.      

 h) Tot allò que calgui per a l'organització i el funcionament de les oficines i 
 els serveis necessaris per a les eleccions. 

 Verificar que les despeses superiors a 1.000 euros declarades com a 
electorals i contretes en període hàbil, d'acord amb el que es disposa en els 
apartats anteriors, es troben convenientment justificades per documents que 
compleixen els requisits essencials que exigeixen les normes comptables, 
mercantils i fiscals. 

 Comprovar que el total de subvencions per percebre no supera les despeses 
electorals justificades; en concret, les quantitats fixades mitjançant l'Ordre de 
la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 2 d'abril de 2019, per la 
qual es fixen les quantitats actualitzades de les subvencions per les despeses 
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originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 26 de 
maig de 2019. 

Límits de despeses 

 Verificar que cap formació política hagi excedit els límits màxims de despeses 
electorals establerts en la LOREG i la LEIB. 

 Revisar el compliment del límit de despeses de publicitat en premsa periòdica 
i en emissores de ràdio privades establert en l'article 58 de la LOREG, que no 
pot superar el 20 % del límit màxim de despeses. 

Compliment per tercers de les obligacions previstes en l'article 133 de la 
LOREG 

 Verificar el compliment de l'obligació imposada per l'article 133.3 de la 
LOREG, en la seva aplicació a les eleccions de les Illes Balears, que estableix 
que les entitats financeres han de comunicar a la Sindicatura de Comptes la 
concessió de préstecs als partits i les associacions polítiques destinats a 
despeses electorals, i se n'ha de verificar la remissió i la concordança amb les 
dades reflectides en la comptabilitat retuda. En cas d'incompliment, en 
l'apartat de l'Informe corresponent a cada formació política s'indica aquesta 
circumstància. 

 Comprovar que la remissió d'informació a la Sindicatura de les empreses  
subministradores de béns i serveis que han facturat per operacions de 
campanya un import superior a 10.000 euros, és adequada i coherent amb la 
documentació justificativa i comptable. En l'apartat de l'Informe corresponent a 
cada formació política es mostren, si escau, les entitats que no han complert 
aquesta obligació. 

Tresoreria de campanya 

 Verificar que tots els ingressos i els pagaments s'han realitzat a través del 
compte corrent electoral, segons el que disposa l'article 125.1 de la LOREG. 

 Constatar que la disposició de saldos dels comptes per pagar despeses 
electorals, prèviament contretes, s'ha realitzat en el termini establert en l'article 
125.3 de la LOREG, és a dir, dins dels 90 dies següents al de la votació. 

6. PROCEDIMENTS DE FISCALITZACIÓ I ACTUACIONS 
REALITZATS 

Per elaborar aquest Informe de fiscalització s'han seguit els procediments següents i s'han 
practicat les actuacions que es detallen a continuació: 

 Recopilar tota la normativa reguladora necessària per dur a terme la 
fiscalització de les despeses electorals. 

 Obtenir el nombre de diputats i diputades per elegir, a partir del decret de 
convocatòria d'eleccions al Parlament de les Illes Balears, i d'electes per als 
consells insulars. 
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 Obtenir, a partir del Reial decret 1458/2018, de 14 de desembre, la declaració 
de xifres oficials de població de dret del padró municipal de totes les 
circumscripcions.  

 Conèixer, a partir de la Resolució de la Junta Electoral de les Illes Balears, els 
resultats de les candidatures concurrents, el nombre de cadascuna de les 
formacions que varen obtenir representació parlamentària i d'electes per als 
consells insulars. 

 Calcular els límits de subvencions i de despeses electorals que corresponen a 
les diferents formacions polítiques, de conformitat amb el que disposen els 
apartats 2 i 3 de l'article 29 de la LEIB i els articles 58 i 131.2 de la LOREG, i 
l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 2 d'abril de 
2019. 

 Verificar, així mateix, que d'acord amb el que estableix l'article 58 de la 
LOREG, relatiu a les despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores 
de ràdio privades, aquestes despeses no varen superar el 20 % del límit 
màxim de despeses. 

 Obtenir del Govern de les Illes Balears les resolucions i la documentació 
corresponent a la tramitació de les bestretes de subvencions a les formacions 
polítiques que en tinguessin dret.  

 Verificar la totalitat dels documents inclosos en els comptes, en els registres 
comptables i en els antecedents presentats i requerits. Aquestes 
comprovacions són necessàries per formular la declaració de l'import exacte 
de les despeses regulars justificades a què fa referència l'article 134 de la 
LOREG. 

 Sol·licitar a les formacions polítiques, quan la comptabilitat s'hagi d'ajustar al 
vigent Pla general de comptabilitat, la documentació comptable electoral 
corresponent a les eleccions autonòmiques de 2019. 

 Circularitzar totes les empreses que varen facturar per un import superior a 
10.000 euros a fi de verificar que varen complir el requisit establert en l'article 
133.5 de la LOREG, de comunicar a la Sindicatura de Comptes les 
facturacions superiors a aquesta xifra, i també per contrastar les dades de 
facturació que figuren en els registres comptables de les formacions polítiques 
a les quals s'estengui l'abast de la fiscalització.  

 Realitzar, així mateix, aquesta circularització a les entitats financeres que 
varen atorgar crèdits o préstecs, les quals han de notificar-ne la concessió a la 
Sindicatura de Comptes (article 133.3 de la LOREG). 

 Sol·licitar al Govern de les Illes Balears informació sobre avançaments de 
subvencions públiques que s'han lliurat a les formacions polítiques, de 
conformitat amb l'article 31.2 de la LEIB. 

 Sol·licitar a la Junta Electoral de les Illes Balears la informació detallada de la 
seva activitat, atès que l'article 132.1 de la LOREG disposa que, des de la 
data de convocatòria fins al centè dia posterior a la data de les eleccions, les 
juntes electorals han de vetllar pel compliment de les normes establertes en 
aquesta Llei sobre despeses i subvencions electorals, i que l'apartat 5è 
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estableix que les juntes electorals han d'informar la Sindicatura de Comptes 
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora. Particularment: 

 -Sol·licituds de bestretes de subvencions per a despeses electorals. 

 -Candidatures que varen obtenir, almenys, un escó. 

 -Administradors o administradores de les candidatures o, si escau, 
 administradors o administradores generals dels partits polítics. 

 -Comunicacions efectuades a la Junta sobre els comptes electorals oberts i 
 la seva afecció als crèdits atorgats. 

 -Pactes de coalició que s'han subscrit, si escau.  

 -Actuacions de la Junta referides al control que li correspon sobre despeses 
 i subvencions electorals. 

La comptabilitat electoral, juntament amb tota la documentació necessària, s'ha de presentar 
mitjançant la tramitació telemàtica a través del portal web de l'SCIB. L'administrador o 
l'administradora ha d'autoritzar la rendició del conjunt dels fitxers informàtics tramesos amb la 
seva signatura electrònica. La comptabilitat ha d'incloure totes les operacions de finançament 
de despeses electorals. 

En el cas excepcional de formacions que hagin concorregut a un procés electoral i que no 
superin una xifra de despesa igual o inferior a 10.000 euros per cada procés electoral, per a les 
quals no es requereix una comptabilitat adaptada a l'esmentat Pla general, la documentació per 
sol·licitar respecte del procés electoral és la següent: 

 Relació detallada dels ingressos i de les despeses de la campanya electoral, 
agrupats per conceptes segons l'article 130 de la LOREG. 

 Data de cobrament o pagament de cadascuna de les partides, amb 
especificació de si s'ha efectuat a través de caixa o banc i amb indicació, en 
aquest darrer supòsit, del compte bancari utilitzat. 

 Relació separada de les despeses derivades de l'enviament de propaganda 
electoral, amb el mateix grau de detall. 

A fi de facilitar la tasca d'elaboració de la comptabilitat general i la seva presentació, l'SCIB va 
convocar els administradors i les administradores de les diverses candidatures a una reunió 
informativa, que va tenir lloc el passat 3 de setembre de 2019, a la seu de l'SCIB. No hi varen 
assistir les formacions polítiques següents: Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía i Més per 
Menorca.  

7. LIMITACIONS 

La revisió completa de les despeses i dels ingressos electorals exigiria que la Sindicatura de 
Comptes fiscalitzàs tota l'activitat econòmica i financera de les formacions polítiques, 
considerada en la seva integritat, la qual cosa no entra en l'àmbit de les seves competències, 
cenyides a les despeses i els ingressos directament derivats del procés electoral objecte 
d'examen.  

Això no obstant, la revisió completa correspon al Tribunal de Comptes, en l'exercici de la seva 
funció de fiscalització, de manera que, si hi hagués proves d'infracció de normes electorals 
relatives a la comptabilització de despeses electorals de la formació política, podria proposar 
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l'anul·lació o la reducció de la subvenció rebuda, la qual cosa en comportaria el reintegrament 
total o parcial. 

8. RESPONSABILITAT DE LES FORMACIONS 
POLÍTIQUES 

Els administradors i les administradores electorals són responsables de tots els ingressos i les 
despeses electorals que han realitzat les formacions polítiques, així com de la comptabilitat 
corresponent. A més, són responsables de presentar a la Sindicatura de Comptes de les Illes 
Balears la comptabilitat detallada i documentada dels esmentats ingressos i despeses 
electorals. 

La comptabilitat s'ha d'ajustar als principis generals continguts en el Pla general de 
comptabilitat, de manera que reflecteixi fidelment les aportacions i les despeses del procés 
electoral. Així mateix, el sistema de control intern ha de garantir que l'activitat electoral estigui 
lliure d'incompliments legals i d'incorreccions materials degudes a frau i error. 

9. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LES ILLES BALEARS 

La responsabilitat de l'SCIB és concloure sobre la regularitat de les comptabilitats electorals; 
així mateix, és responsabilitat de l'SCIB fer una proposta de subvenció sobre les comptabilitats 
electorals de les formacions polítiques que han obtingut els requisits exigits per rebre 
subvencions electorals o que haguessin sol·licitat bestretes, d'acord amb la fiscalització. 

Per aquest motiu, l'SCIB ha dut a terme la fiscalització d'acord amb els principis fonamentals de 
fiscalització de les Institucions Públiques de Control Extern, establerts en les ISSAI-ES, i ha 
aplicat, principalment, la ISSAI-ES 400 «Principis fonamentals de la fiscalització de 
compliment». Els esmentats principis exigeixen que l'SCIB compleixi els requeriments d'ètica, 
així com que planifiqui i executi la fiscalització a fi d'obtenir una seguretat raonable que les 
comptabilitats electorals són, en tots els aspectes significatius, conformes a la normativa 
aplicable.  

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per obtenir prova d'auditoria sobre la 
legalitat de les operacions. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, 
inclosa la valoració dels riscs d'incompliments significatius de la legalitat.  

En aquest sentit, la prova d'auditoria que s'ha obtingut proporciona una base suficient i 
adequada de funcionament per fonamentar les conclusions. 
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II. RESULTATS DE LA FISCALITZACIÓ 
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1. TIPUS DE SUBVENCIÓ I LÍMIT MÀXIM DE DESPESES 

Conforme a la normativa electoral esmentada en l'apartat I.2 d'aquest Informe, la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears ha de concedir a cada partit, federació, coalició o agrupació 
d'electors les subvencions següents: 

Parlament de les Illes Balears: 

 Per resultats electorals: 

 Per cada diputat o diputada obtingut: 15.148,01 euros. 

 Per vot aconseguit per cada candidatura que ha obtingut, almenys, un escó: 
0,499607 euros. 

 Per tramesa de sobres i paperetes o propaganda i publicitat electoral: 
0,197217 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions en què s'ha 
presentat llista al Parlament de les Illes Balears, sempre que la candidatura de 
referència obtingui representació. 

El nombre d'electors al Parlament de les Illes Balears, detallat per circumscripcions, és el 
següent: 

Nombre d'electors al Parlament de les Illes Balears 

Circumscripció de Mallorca 628.628 

Circumscripció de Menorca 70.418 

Circumscripció d'Eivissa 95.043 

Circumscripció de Formentera 7.529 

Total nombre d'electors al Parlament de les Illes Balears 801.618 

 

El nombre d'electors inclou els electors espanyols residents en l'estranger amb municipi 
d'inscripció en les Illes Balears. 

Consells insulars: 

 Per resultats electorals: 

 Per conseller o consellera obtingut: 15.148,01 euros. 

 Per vot aconseguit per cada candidatura al consell o als consells insulars: 
0,499607 euros, si almenys un dels membres d'aquesta ha obtingut l'escó de 
conseller o consellera. 

 Per tramesa de sobres i paperetes o propaganda i publicitat electoral: 
0,197217 euros per elector en cada una de les circumscripcions en què s'ha 
presentat llista al consell o als consells insulars, sempre que la candidatura de 
referència obtingui representació.  

El nombre d'electors als consells insulars, detallat per circumscripcions, és el següent: 

Nombre d'electors als consells insulars 

Consell Insular de Mallorca 606.256 

Consell Insular de Menorca 67.957 

Consell Insular d' Eivissa 92.431 

Total nombre d'electors als consells insulars 766.644 
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El nombre d'electors inclou els electors espanyols residents a les tres circumscripcions de les 
Illes Balears. 

Límit màxim de despeses electorals 

L'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 2 d'abril de 2019, fixa les 
quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals 
per a les eleccions autonòmiques de 26 de maig de 2019, així com el límit de les despeses 
electorals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 29 de la Llei 8/1986. 

Atès que es produeix la convocatòria simultània d'eleccions locals, al Parlament Europeu, al 
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, les 
formacions polítiques han pogut presentar-se a un sol procés electoral o concórrer a diversos, 
segons els diferents àmbits territorials. 

Per tant, els límits de despeses en els processos electorals de caràcter autonòmic es 
determinen de la manera següent, com s'estableix en l'apartat 5.1.3 de la Instrucció de l'SCIB: 

a) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin 
únicament a un sol procés electoral (Parlament de les Illes Balears o consells insulars de 
Mallorca, i/o de Menorca i/o d'Eivissa) 

El límit màxim de despeses electorals és estrictament el que escaigui d'acord amb l'apartat a o 
c del punt 3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sense que en 
aquest cas hi hagi cap tipus de concurrència.  

b) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als 
processos electorals del Parlament de les Illes Balears i dels consells insulars de 
Mallorca, i/o de Menorca i/o d'Eivissa. 

En el cas de les formacions polítiques que concorrin a aquests dos processos electorals, el límit 
de despeses electorals és estrictament el que escaigui per a cada un, d'acord amb els apartats 
a i c del punt 3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sense que en 
aquests casos hi hagi cap tipus de concurrència. 

c) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin 
simultàniament als processos electorals del Parlament Europeu, del Parlament de les 
Illes Balears i dels municipis 

Per determinar el límit màxim de despeses, s'ha d'aplicar l'article 131.2 de la LOREG, d'acord 
amb la interpretació que n'ha fet la Junta Electoral Central en la Instrucció 2/2019, de 18 de 
febrer, amb motiu de la coincidència de processos electorals de caràcter local, autonòmic i 
europeu, que resulta concordant amb l'aplicada pel Tribunal de Comptes en procediments 
fiscalitzadors anteriors, i també amb l'aplicada per l'SCIB i amb l'apartat b del punt 3 de l'Ordre 
de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. 

En cas de concurrència a diversos processos electorals que tinguin lloc el 26 de maig, el límit 
de despeses ha de ser el resultant de sumar els imports següents: la xifra més alta resultant de 
l'aplicació del límit de despeses legalment previst per a les eleccions locals, les del Parlament 
Europeu o les del Parlament de les Illes Balears, incrementada en un 25 % del límit legal de 
despeses de les eleccions a les Corts Generals. 

d) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als 
processos electorals dels consells insulars de Mallorca i/o de Menorca i/o d'Eivissa, i 
dels municipis 
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En el cas de formacions polítiques que concorrin a aquests processos electorals, el límit de 
despeses electorals ha de ser el que correspongui a cadascun dels processos, d'acord amb el 
que estableix l'apartat c del punt 3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions 
Públiques, pel que fa a eleccions als consells insulars esmentats, sense que en aquests casos 
hi hagi cap tipus de concurrència. 

e) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als 
processos electorals del Parlament de les Illes Balears, dels consells insulars de 
Mallorca i/o de Menorca i/o d'Eivissa i dels municipis 

En aquest cas, pel que fa a la concurrència entre les eleccions municipals i al Parlament de les 
Illes Balears, per determinar el límit màxim s'ha d'aplicar l'article 131.2 de la LOREG, d'acord 
amb la interpretació que en va fer la Junta Electoral Central amb motiu de la coincidència de 
processos electorals similars ja celebrats, i també d'acord amb l'aplicació de l'SCIB en 
procediments fiscalitzadors anteriors i d'acord amb l'apartat b del punt 3 de l'Ordre de la 
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. El límit de despeses és el que es disposa per 
al procés electoral que resulti més favorable a la formació política, més el 25 % del límit 
establert per a les eleccions a les Corts Generals. 

Quant al límit de despeses de les eleccions als consells insulars esmentats, és estrictament el 
que escaigui, d'acord amb l'apartat c de l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i 
Administracions Públiques, sense que en aquest cas hi hagi cap tipus de concurrència. 

f) Partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concorrin als 
processos electorals del Parlament Europeu, del Parlament de les Illes Balears, dels 
consells insulars de Mallorca i/o de Menorca i/o d'Eivissa, i dels municipis. 

En aquest cas, pel que fa a la concurrència entre les eleccions municipals, al Parlament 
Europeu i al Parlament de les Illes Balears, per determinar el límit màxim s'ha d'aplicar l'article 
131.2 de la LOREG, d'acord amb la interpretació efectuada per la Junta Electoral Central amb 
motiu de la coincidència de processos electorals similars ja fets, i també d'acord amb l'aplicació 
de l'SCIB en procediments fiscalitzadors anteriors i d'acord amb l'apartat b del punt 3 de l'Ordre 
de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. El límit de despeses és el que es 
disposa per al procés electoral que resulti més favorable a la formació política, més el 25 % del 
límit establert per a les eleccions a les Corts Generals. 

Quant al límit de despeses de les eleccions als consells insulars esmentats, és estrictament el 
que escaigui, d'acord amb l'apartat c de l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i 
Administracions Públiques, sense que en aquest cas hi hagi cap tipus de concurrència. 

En general, l'aplicació d'aquests criteris requereix la presentació efectiva de les candidatures en 
l'àmbit territorial de què es tracti. 

En cas de concurrència de processos electorals, si un partit polític es presenta a un de forma 
independent i a un altre formant part d'una coalició, han de considerar-se formacions polítiques 
diferents i, per tant, no escau aplicar a l'un i a l'altre el límit de despeses electorals que es 
disposa en l'article 131.2 de la LOREG. 

El mateix s'esdevé en el supòsit que un partit es presenti en coalició a un procés electoral i amb 
una coalició diferent a un altre, sense que tampoc resulti aplicable el límit conjunt. En aquest 
supòsit s'ha d'aplicar el límit de despeses electorals que s'estableix per a cada procés electoral 
en les disposicions especials de la LOREG o en la legislació autonòmica. 
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Altres límits de despeses 

Les despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades de les 
formacions polítiques que han concorregut a les eleccions al Parlament i als consells insulars 
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, no poden superar el 20 % del límit màxim de despeses 
ordinàries electorals, d'acord amb l'article 58 i la disposició addicional primera de la LOREG. 
Per facilitar la comprovació del límit, la formació política ha de presentar, en la comptabilitat 
tramesa, les despeses d'aquesta naturalesa de forma diferenciada de la resta de despeses. 

Es consideren incloses en aquestes despeses les de premsa digital per a la campanya 
electoral. De conformitat amb el que disposa l'Acord de la Junta Electoral Central de 29 de 
novembre de 2018, la publicitat electoral en xarxes socials no resulta imputable al límit de 
despeses de publicitat en premsa i ràdio, sempre que no es tracti de pàgines o perfils 
corresponents als dits mitjans, tot això sense perjudici que estiguin subjectes al límit legal de 
despeses electorals establert per a cada procés electoral. 

2. IMPORT DE LES SUBVENCIONS EN EL PROCÉS 
ELECTORAL 

Segons l'exposat en el punt II.1 anterior, i d'acord amb els escons i els vots que ha obtingut 
cadascuna de les formacions polítiques que figuren en el quadre del punt I.3 de l'Informe, els 
imports màxims dels diferents conceptes de les subvencions que es poden percebre, en euros, 
són els següents: 

A. PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT 
ESCÓ 

(1) PER ESCONS 
OBTINGUTS 

(2) PER VOTS 
OBTINGUTS 

(3)=(1)+(2) 
TOTAL 

DESPESES 
ORDINÀRIES 

(4) PER 
PROPAGANDA 
ELECTORAL 

DIRECTA 

(5)=(3)+(4) 
TOTAL 

Partido Socialista Obrero Español 287.812,19 58.693,83 346.506,02 156.607,85 503.113,87 

Partido Popular 242.368,16 47.610,05 289.978,21 156.607,85 446.586,06 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 75.740,05 21.242,79 96.982,84 156.607,85 253.590,69 

Coalició Podemos EUIB 90.888,06 20.895,56 111.783,62 156.607,85 268.391,47 

Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds 60.592,04 19.692,01 80.284,05 123.976,13 204.260,18 

Vox - Baleares 45.444,03 17.421,80 62.865,83 156.607,85 219.473,68 

El Pi - Proposta per les Illes 45.444,03 15.661,68 61.105,71 137.863,75 198.969,47 

Més per Menorca 30.296,02 3.026,62 33.322,64 13.887,63 47.210,27 

Coalició electoral Gent per Formentera 15.148,01 1.017,20 16.165,21 1.484,85 17.650,06 

 

B. CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, MENORCA I EIVISSA 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT 
ESCÓ 

(1) PER ESCONS 
OBTINGUTS 

(2) PER VOTS 
OBTINGUTS 

(3)=(1)+(2) 
TOTAL 

DESPESES 
ORDINÀRIES 

(4) PER 
PROPAGANDA 
ELECTORAL 

DIRECTA 

(5)=(3)+(4) 
TOTAL 

Partido Socialista Obrero Español 151.480,10 44.587,43 196.067,53 119.563,99 315.631,52 

Partido Popular 106.036,07 34.615,77 140.651,84 119.563,99 260.215,83 

Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds 60.592,04 21.329,22 81.921,26 119.563,99 201.485,25 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 45.444,03 17.334,36 62.778,39 119.563,99 182.342,38 

Coalició Podemos EUIB 45.444,03 15.980,43 61.424,46 119.563,99 180.988,45 

El Pi - Proposta per les Illes 45.444,03 15.360,92 60.804,95 119.563,99 180.368,94 

Vox- Baleares 45.444,03 15.283,98 60.728,01 119.563,99 180.292,00 
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CONSELL INSULAR DE MENORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT 
ESCÓ 

(1) PER ESCONS 
OBTINGUTS 

(2) PER VOTS 
OBTINGUTS 

(3)=(1)+(2) 
TOTAL 

DESPESES 
ORDINÀRIES 

(4) PER 
PROPAGANDA 
ELECTORAL 

DIRECTA 

(5)=(3)+(4) 
TOTAL 

Partido Popular 60.592,04 5.583,61 66.175,65 13.402,28 79.577,92 

Partido Socialista Obrero Español 60.592,04 5.200,91 65.792,95 13.402,28 79.195,22 

Més per Menorca 45.444,03 3.473,77 48.917,80 13.402,28 62.320,07 

Coalició Podemos EUIB 15.148,01 2.151,81 17.299,82 13.402,28 30.702,09 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 15.148,01 1.677,18 16.825,19 13.402,28 30.227,47 

 

CONSELL INSULAR D'EIVISSA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT 
ESCÓ 

(1) PER ESCONS 
OBTINGUTS 

(2) PER VOTS 
OBTINGUTS 

(3)=(1)+(2) 
TOTAL 

DESPESES 
ORDINÀRIES 

(4) PER 
PROPAGANDA 
ELECTORAL 

DIRECTA 

(5)=(3)+(4) 
TOTAL 

Partido Popular 90.888,06 8.908,49 99.796,55 18.228,96 118.025,52 

Partido Socialista Obrero Español 60.592,04 6.447,93 67.039,97 18.228,96 85.268,93 

Coalició Podemos EUIB  30.296,02 2.712,37 33.008,39 18.228,96 51.237,35 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 15.148,01 1.558,77 16.706,78 18.228,96 34.935,75 

3. LÍMITS MÀXIMS DE DESPESES EN ELS PROCESSOS 
ELECTORALS 

A. PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

De conformitat amb les normes que s'han esmentat i tenint en compte que el Partido Socialista 
Obrero Español, el Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la Coalició Podemos 
EUIB i Vox - Baleares han presentat candidatures a Mallorca, Menorca i Eivissa; Més per 
Mallorca, a Mallorca; El Pi-Proposta per les Illes, a Mallorca i Menorca; Més per Menorca a 
Menorca, i la Coalició Electoral Gent per Formentera, a Formentera, el límit màxim de 
despeses i el límit de despeses en premsa i ràdio, en el procés electoral objecte de 
fiscalització, per a cadascuna d'aquestes formacions polítiques, és el següent: 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ 
HABITANTS DE DRET 
CIRCUMSCRIPCIONS 

PRESENTADES 

EUROS / HAB. 
DE DRET 

LÍMIT DE 
DESPESES 

ELECTORALS 
(EUROS) 

LÍMIT DE 
DESPESES 

PREMSA I RÀDIO 
(EUROS) (20 % s/ 
límit de despeses 

electorals) 

Partido Socialista Obrero Español 1.116.692 0,802007 895.594,80 179.118,96 

Partido Popular 1.116.692 0,802007 895.594,80 179.118,96 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 1.116.692 0,802007 895.594,80 179.118,96 

Coalició Podemos EUIB 1.116.692 0,802007 895.594,80 179.118,96 

Més per Mallorca 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Vox- Baleares 1.116.692 0,802007 895.594,80 179.118,96 

El Pi - Proposta per les Illes 972.033 0,802007 779.577,27 155.915,45 

Més per Menorca 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

Coalició electoral Gent per Formentera  12.216 0,802007 9.797,32 1.959,46 
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B. CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, MENORCA I EIVISSA 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ 
HABITANTS DE DRET 
CIRCUMSCRIPCIONS 

PRESENTADES  

EUROS / HAB. 
DE DRET 

LÍMIT DE 
DESPESES 

ELECTORALS 
(EUROS) 

LÍMIT DE 
DESPESES 
PREMSA I 

RÀDIO (EUROS) 
(20 % s/ límit de 

despeses 
electorals) 

Partido Socialista Obrero Español 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Partido Popular 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Coalició Podemos EUIB 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

El Pi - Proposta per les Illes 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

Vox-Baleares 880.113 0,802007 705.856,79 141.171,36 

 

CONSELL INSULAR DE MENORCA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ 
HABITANTS DE DRET 
CIRCUMSCRIPCIONS 

PRESENTADES  

EUROS / HAB. 
DE DRET 

LÍMIT DE 
DESPESES 

ELECTORALS 
(EUROS) 

LÍMIT DE 
DESPESES 
PREMSA I 

RÀDIO (EUROS) 
(20 % s/ límit de 

despeses 
electorals)) 

Partido Popular 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

Partido Socialista Obrero Español 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

Més per Menorca 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

Coalició Podemos EUIB 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 91.920 0,802007 73.720,48 14.744,10 

 

CONSELL INSULAR D'EIVISSA 

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN OBTINGUT ESCÓ 
HABITANTS DE DRET 
CIRCUMSCRIPCIONS 

PRESENTADES 

EUROS / HAB. 
DE DRET 

LÍMIT DE 
DESPESES 

ELECTORALS 
(EUROS) 

LÍMIT DE 
DESPESES 
PREMSA I 

RÀDIO (EUROS) 
(20 % s/ límit de 

despeses 
electorals) 

Partido Popular 144.659 0,802007 116.017,53 23.203,51 

Partido Socialista Obrero Español 144.659 0,802007 116.017,53 23.203,51 

Coalició Podemos EUIB 144.659 0,802007 116.017,53 23.203,51 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 144.659 0,802007 116.017,53 23.203,51 
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III. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS 
ELECTORALS 
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1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. 
PARLAMENT 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada correctament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades --  

Operacions d'endeutament 205.000,00 

Bestretes de subvencions electorals 98.510,40 

Aportacions del partit 328.356,58 

Altres ingressos --  

Total recursos declarats 631.866,98 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros)1 
 A) Despeses declarades 294.762,74 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 40.929,03 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres 9.225,00 

− Altres despeses ordinàries 244.608,71 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries --  

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars 7.527,71 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 7.527,71 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 287.235,03 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 141.329,24 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses d'enviament 141.329,24 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries --  

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars 1.323,92 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 1.323,92 

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  --  

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 140.005,32 

E) Subvenció per rebre 140.005,32 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros)2 
 Límit màxim de despeses electorals 895.594,80 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 287.235,03 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 179.118,96 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 40.929,03 

                                            
1
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

2
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA  
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 0,00 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

a. OBSERVACIONS 

Despeses per operacions ordinàries 

Les despeses en concepte de nòmina i seguretat social del personal no permanent al servei de 
les candidatures s'han imputat íntegrament al procés electoral del Parlament, per un import de 
16.574,19 euros. S'han contractat 8 treballadors en el període comprès des del 2 d'abril fins al 
31 de maig, dels quals 5 consten en les llistes de les candidatures proclamades per a les 
eleccions municipals de 26 de maig. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

De les despeses per operacions ordinàries, no es consideren subvencionables els conceptes 
següents per un import total de 7.527,71 euros, d'acord amb el detall següent3: 

 Despeses en concepte de ràdio i premsa, per un import de 1.512,50 euros, 
per insercions publicitàries en una revista d'àmbit municipal, que no es 
considera imputable íntegrament a aquest procés electoral.4  

 A l'estimació de les despeses financeres meritades per l'operació de crèdit 
concertada, hi ha un excés de despesa de 6.015,21 euros, d'acord amb el 
criteri de càlcul previst en el punt 3.3 de la Instrucció. 

Les despeses no justificades o amb justificació insuficient no s'han considerat a efectes de 
finançament mitjançant la subvenció electoral i, d'altra banda, no s'han tingut en compte 
respecte del compliment del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

La formació política ha aportat el certificat del nombre d'enviaments personals i directes de 
propaganda electoral realitzats mitjançant Correus i una empresa privada, en els quals es 
detalla un total de 7.235 enviaments a l'illa de Formentera, on la formació política s'ha presentat 
en coalició amb altres partits. Per tant, a efectes de determinar el nombre d'enviaments 

                                            
3
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

4
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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justificats amb dret a subvenció i la despesa subvencionable corresponent, s'han exclòs del 
càlcul aquests enviaments a la circumscripció de Formentera. L'excés de despesa calculada és 
de 1.323,92 euros. 

Les despeses justificades de forma insuficient no s'han considerat a efectes de finançament 
mitjançant la subvenció electoral i, d'altra banda, no s'han tingut en compte respecte del 
compliment del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Socialista Obrero Español pel 
procés electoral al Parlament són:  

Subvenció5 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

 justificades 
Subvenció  
per rebre 

Per resultats electorals 346.506,02 294.762,74 287.235,03 287.235,03 

Per enviaments de propaganda 156.607,85 141.329,24 140.005,32 140.005,32 

Total subvenció 503.113,87 436.091,98 427.240,35 427.240,35 

  

                                            
5
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 39.487,23 

Aportacions del partit 225.451,35 

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 264.938,58 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 165.584,50 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 23.267,03 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 142.317,47 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 2.541,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  2.541,00 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 163.043,50 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 99.354,08 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres   -- 

− Altres despeses d'enviament 99.354,08 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 99.354,08 

E) Subvenció per rebre 99.354,08 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 163.043,50 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 23.267,03 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  

Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  

Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

 

a. OBSERVACIONS 

No hi ha observacions per destacar del procés de revisió de l'SCIB. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre les despeses comptabilitzades per la formació política s'inclou una factura de 24 de maig 
de 2019, que no es considera subvencionable perquè no correspon a despeses estrictament 
necessàries per a dur a terme la campanya electoral, en virtut de l'article 130 de la LOREG, per 
una actuació musical per un import de 2.541,00 euros, en concepte d'actes públics. 

Aquesta despesa no es considera despesa electoral subvencionable i, d'altra banda, no s'ha 
tingut en compte respecte del compliment del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Socialista Obrero Español pel 
procés electoral al Consell Insular de Mallorca són:   

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 196.067,53 165.584,50 163.043,50 163.043,50 

Per enviaments de propaganda 119.563,99 99.354,08 99.354,08 99.354,08 

Total subvenció 315.631,52 264.938,58 262.397,58 262.397,58 
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3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSELL 
INSULAR DE MENORCA  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 10.519,58  

Aportacions del partit 51.759,61  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 62.279,19 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 52.279,19 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 5.028,93 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 47.250,26 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 1.065,60 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  1.065,60 € 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 51.213,59 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 10.000,00 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 10.000,00 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 10.000,00 

E) Subvenció per rebre 10.000,00 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses 73.720,48 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 51.213,59 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 14.744,10 

Despeses per considerar a l'efecte de límit 5.028,93 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

 

a. OBSERVACIONS 

No hi ha observacions per destacar del procés de revisió de l'SCIB. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import de 1.065,60 euros, relatius al cost de 2.220 clavells per les 
eleccions al Consell de Menorca per entregues fetes els dies 5, 13, 16, 20, 23 i 26 d'abril.  

Aquestes despeses no es consideren despeses electorals subvencionables i, d'altra banda, no 
s'han tingut en compte respecte del compliment del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Socialista Obrero Español pel 
procés electoral al Consell Insular de Menorca són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció  
per rebre 

Per resultats electorals 65.792,95 52.279,19 51.213,59 51.213,59 

Per enviaments de propaganda 13.402,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Total subvenció 79.195,22 62.279,19 61.213,59 61.213,59 
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4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. CONSELL 
INSULAR D'EIVISSA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 9.281,32 

Aportacions del partit 72.538,77 

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 81.820,09 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros)6 
 A) Despeses declarades 66.820,10 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 9.775,46 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses ordinàries 57.044,64 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 3.736,80 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   3.736,80 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 63.083,30 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 14.999,99 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses d'enviament 14.999,99 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries  -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades  -- 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 14.999,99 

E) Subvenció per rebre 14.999,99 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros)7 
 Límit màxim de despeses electorals 116.017,53 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 63.083,30 

                                            
6
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

7
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 23.203,51 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 9.775,46 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

a. OBSERVACIONS 

No hi ha observacions per destacar del procés de revisió de l'SCIB. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre les despeses comptabilitzades per la formació política s'inclouen les factures següents, 
que no es consideren subvencionables, per un import de 3.736,80 euros, pels motius que es 
detallen a continuació:8 

 Les despeses per operacions ordinàries inclouen despeses en concepte d'una 
actuació en un acte electoral del 26 d'abril de 2019, per un import de 1.760,00 
euros, que no corresponen a despeses estrictament necessàries per dur a 
terme la campanya electoral en virtut d'allò establert en l'article 130 de la 
LOREG i, a més, no es considera imputable a aquest procés electoral. 

 S'ha comptabilitzat en concepte d'actes públics la despesa corresponent al 
lloguer de la carpa principal del Recinte Ferial d'Eivissa del dia 26 d'abril, per 
un import de 1.976,80 euros, que no es considera imputable a aquest procés 
electoral. 

Tant les despeses no electorals com les justificades de forma insuficient no s'han considerat a 
efectes de finançament mitjançant la subvenció electoral i, d'altra banda, no s'han tingut en 
compte respecte del compliment del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Socialista Obrero Español pel 
procés electoral al Consell Insular d'Eivissa són:   

 

                                            
8
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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Subvenció9 
Subvenció màxima 

teòrica  
Despeses  

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 67.039,97 66.820,10 63.083,30 63.083,30 

Per enviaments de propaganda 18.228,96 14.999,99 14.999,99 14.999,99 

Total subvenció 85.268,93 81.820,09 78.083,29 78.083,29 

 
  

                                            
9
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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5. PARTIDO POPULAR. PARLAMENT 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades --  

Operacions d'endeutament --  

Bestretes de subvencions electorals 105.044,17 

Aportacions del partit 75.000,00 

Altres ingressos --  

Total recursos declarats 180.044,17 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros)10 
 A) Despeses declarades 90.583,20 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 11.252,08 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres --  

− Altres despeses ordinàries 79.331,12 

B) Despeses reclassificades netes  14.041,01 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries 14.041,01 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars 4.110,23 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  4.110,23 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 100.513,98 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 88.861,36 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses d'enviament 88.861,36 

B) Despeses reclassificades netes -14.041,01 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -14.041,01 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades --  

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  --  

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 74.820,35 

E) Subvenció per rebre 74.820,35 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros)11 
 Límit màxim de despeses electorals  895.594,80 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 100.513,98 

                                            
10

 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

11
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 179.118,96 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 11.252,08 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 599,61 

a. OBSERVACIONS 

Tresoreria 

El saldo final de la tresoreria ha estat de 599,61 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import de 4.110,23 euros:12 

 La despesa per la inserció a un diari d'Eivissa de tres anuncis (un del candicat 
al Consell Insular d'Eivissa, l'altre del candidat a l'Ajuntament d'Eivissa i el 
tercer, un anunci genèric del partit) els dies 22, 23 i 24 de maig de 2019, per 
un import de 2.178,00 euros. En la còpia d'aquests anuncis, l'SCIB ha 
comprovat que únicament correspon a les eleccions al Parlament una tercera 
part del cost de l'anunci genèric i que un import de 1.936,00 euros s'ha de 
considerar no justificat. 

 Despeses per la publicació d'un anunci en un diari d'Eivissa, per un import de 
1.210,00 euros. En la còpia d'aquest anunci, l'SCIB ha comprovat que l'anunci 
promou candidats que es presenten al Consell Insular d'Eivissa, al Parlament i 
a les eleccions municipals. Per tant, s'ha de considerar que només una tercera 
part d'aquesta factura està relacionada amb el procés electoral objecte de 
revisió i que, en conseqüència, un import de 806,67 euros no es troba 
justificat.13 

                                            
12

 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

13
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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 Despeses per determinats serveis que inclouen, entre d'altres, la producció de 
vídeos per a la campanya electoral corresponent a les eleccions 
autonòmiques, insulars i municipals. Aquesta factura ha estat correctament 
prorratejada entre els diversos processos electorals. No obstant això, no ha 
quedat acreditat que els vídeos facturats estiguin inequívocament relacionats 
amb l'esmentada campanya electoral. L'import no acreditat que ha estat 
imputat a la comptabilitat electoral del Parlament és de 1.367,56 euros i, per 
tant, s'ha de considerar no justificat. 

Aquestes despeses irregulars no s'han considerat respecte del compliment del límit màxim de 
despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

Les despeses que s'han reclassificat com a despesa ordinària són les següents: 

 La factura per despeses per enviaments de propaganda electoral, per un 
import total de 75.000,41 euros, inclou la confecció de sobres i paperetes i la 
corresponent manipulació i publitramesa d'un total de 796.000 paperetes. 
Donat que el nombre de paperetes confeccionades és superior al nombre 
d'electors del Parlament en 1.911 paperetes, que equival a un cost d'un import 
de 180,06 euros, aquest s'ha de considerar despesa de naturalesa ordinària. 

 D'altra banda, s'ha reclassificat en l'epígraf de despeses ordinàries un import 
total de 13.860,95 euros, donat que correspon a bustiada i no a enviaments 
directes i personals.  

Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i despeses per 
operacions ordinàries, es consideren respecte del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Popular pel procés electoral al 
Parlament són: 

Subvenció14 
Subvenció màxima 

 Teòrica 
Despeses  
declarades 

Despeses  
justificades 

Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 289.978,21 90.583,20 100.513,98 100.513,98 

Per enviaments de propaganda 156.607,85 88.861,36 74.820,35 74.820,35 

Total subvenció 446.586,06 179.444,56 175.334,33 175.334,33 

 

 

 

 

 

                                            
14

 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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6. PARTIDO POPULAR. CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades --  

Operacions d'endeutament --  

Bestretes de subvencions electorals 117.493,08 

Aportacions del partit -- 

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 117.493,08 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 101.388,84 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 6.631,94 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 94.756,90 

B) Despeses reclassificades netes  15.688,51 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries 15.688,51 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 1.547,88 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  1.547,88 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 115.529,47 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 15.688,51 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 15.688,51 

B) Despeses reclassificades netes -15.688,51 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -15.688,51 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMIT MÀXIM DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 115.529,47 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 6.631,94 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 0,00 

Saldo tresoreria electoral 415,73 

a. OBSERVACIONS 

Tresoreria 

El saldo final de la tresoreria ha estat de 415,73 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import de 1.547,88 euros, relatiu a determinats serveis que inclouen, 
entre d'altres, la producció de vídeos per a la campanya electoral corresponent a les eleccions 
autonòmiques, insulars i municipals. Aquesta factura ha estat correctament prorratejada entre 
els diversos processos electorals. No obstant això, no ha quedat acreditat que els vídeos 
facturats estiguin inequívocament relacionats amb l'esmentada campanya electoral. L'import no 
acreditat que ha estat imputat a la comptabilitat electoral del Consell Insular de Mallorca és de 
1.547,88 euros. Atès que aquestes despeses són irregulars, no s'han considerat respecte del 
compliment del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

S'ha reclassificat en l'epígraf de despeses ordinàries un import total de 15.688,51 euros, atès 
que correspon a una bustiada i no a enviaments directes i personals.  

Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i despeses per 
operacions ordinàries, aquestes es consideren respecte del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Popular pel procés electoral al 
Consell Insular de Mallorca són: 

 

Subvenció 
Subvenció màxima  

teòrica 
Despeses 

 declarades 
Despeses  

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 140.651,84 101.388,84 115.529,47 115.529,47 

Per enviaments de propaganda 119.563,99 15.688,51 - - 

Total subvenció 260.215,83 117.077,35 115.529,47 115.529,47 
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7. PARTIDO POPULAR. CONSELL INSULAR DE 
MENORCA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades --  

Operacions d'endeutament --  

Bestretes de subvencions electorals 13.168,21 

Aportacions del partit --  

Altres ingressos --  

Total recursos declarats 13.168,21 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 11.430,41 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 610,81 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres --  

− Altres despeses ordinàries 10.819,60 

B) Despeses reclassificades netes  1.737,80 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries 1.737,80 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments    

C) Despeses irregulars 171,47 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  171,47  

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 12.996,74 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 1.737,80 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres --  

− Altres despeses d'enviament 1.737,80 

B) Despeses reclassificades netes -1.737,80 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -1.737,80 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades --  

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  --  

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 73.720,48 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 12.996,74 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 14.744,10 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 610,81 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 0,00 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

 

a. OBSERVACIONS 

No hi ha observacions per destacar del procés de revisió de l'SCIB. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import de 171,47 euros, per determinats serveis que inclouen, entre 
d'altres, la producció de vídeos per a la campanya electoral corresponent a les eleccions 
autonòmiques, municipals i insulars. Aquesta factura ha estat correctament prorratejada entre 
els diversos processos electorals. No obstant això, no ha quedat acreditat que els vídeos 
facturats estiguin inequívocament relacionats amb l'esmentada campanya electoral. L'import no 
acreditat que ha estat imputat a la comptabilitat electoral del Consell Insular de Menorca és de 
171,47 euros. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

S'ha reclassificat en l'epígraf de despeses ordinàries un import total de 1.737,80 euros, donat 
que correspon a una bustiada i no a enviaments directes i personals.  

Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i despeses per 
operacions ordinàries, es consideren respecte del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Popular pel procés electoral al 
Consell Insular de Menorca són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

 Teòrica 
Despeses  
declarades 

Despeses  
justificades 

Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 66.175,65 11.430,41 12.996,74 12.996,74 

Per enviaments de propaganda 13.402,28 1.737,80 - - 

Total subvenció 79.577,92 13.168,21 12.996,74 12.996,74 
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8. PARTIDO POPULAR. CONSELL INSULAR D'EIVISSA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades --  

Operacions d'endeutament --  

Bestretes de subvencions electorals 19.316,81 

Aportacions del partit 30.546,40 

Altres ingressos --  

Total recursos declarats 49.863,21 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 47.442,14 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 8.126,97 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres --  

− Altres despeses ordinàries 39.315,17 

B) Despeses reclassificades netes  2.363,86 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries 2.363,86 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars 9.195,95 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 2.299,00 

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  6.896,95 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 40.610,05 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 2.363,86 

− Despeses financeres liquidades --  

− Estimació despeses financeres --  

− Altres despeses d'enviament 2.363,86 

B) Despeses reclassificades netes -2.363,86 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -2.363,86 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  --  

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades --  

− Despeses fora de termini --  

− Despeses de naturalesa no electoral  --  

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 116.017,53 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 40.610,05 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 23.203,51 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 8.126,97 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 0,00 

Saldo tresoreria electoral 57,21 

 

a. OBSERVACIONS 

Tresoreria 

El saldo final de la tresoreria ha estat de 57,21 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió o que són insuficientment justificades, per un import total de 9.195,95  euros: 

-Entre els justificants aportats en relació amb treballs d'impressió, hi ha determinats serveis que 
inclouen, entre d'altres, la producció de vídeos per a la campanya electoral corresponent a les 
eleccions autonòmiques, municipals i insulars. Aquesta factura ha estat correctament 
prorratejada entre els diversos processos electorals. No obstant això, no ha quedat acreditat 
que els vídeos facturats estiguin inequívocament relacionats amb l'esmentada campanya 
electoral. L'import no acreditat que ha estat imputat a la comptabilitat electoral del Consell 
Insular d'Eivissa és de 233,22 euros.  

-Entre els justificants aportats en relació amb publicitat exterior, s'inclouen despeses que no 
corresponen al procés electoral objecte de revisió per un import total de 4.900,50 euros: 

 Despeses per la producció de banderoles per als fanals, per un import de 
1.306,80 euros, corresponent a publicitat per candidatures municipals als 
diferents ajuntaments d'Eivissa. 

 Despeses per l'exposició de 100 banderoles, per un import de 3.593,70 euros, 
corresponent a publicitat per candidatures municipals als diferents 
ajuntaments d'Eivissa. 

-Entre els justificants aportats en relació amb arrendaments, s'inclouen despeses que no 
corresponen al procés electoral objecte de revisió per un import total de 1.763,23 euros, per 
l'arrendament d'espais per a actes electorals de dia 19 de maig de 2019. A aquests actes varen 
assistir candidats a les eleccions al Parlament, als consells insulars, a les eleccions municipals i 
a les eleccions europees. Per tant, únicament es pot imputar el 25% del cost a les eleccions al 
Consell Insular d'Eivissa. 
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-Entre els justificants aportats en relació amb mítings, reunions i actes electorals, s'inclouen 
despeses insuficientment justificades per un import total de 2.299,00 euros, corresponent a 
muntatges tècnics per a un esdeveniment de dia 9 d'abril de 2019 a l'illa d'Eivissa; no ha quedat 
acreditat fefaentment que aquesta despesa correspongui exclusivament a les eleccions al 
Consell Insular d'Eivissa de 26 de maig de 2019. 

Aquestes despeses irregulars no s'han considerat a l'efecte del compliment del límit màxim de 
despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

S'ha reclassificat en l'epígraf de despeses ordinàries un import total de 2.363,86 euros, donat 
que correspon a una bustiada i no a enviaments directes i personals.  

Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i despeses per 
operacions ordinàries, aquestes es consideren a l'efecte del límit màxim de despeses 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre el Partido Popular pel procés electoral al 
Consell Insular d'Eivissa són: 

Subvenció 
Subvenció màxima  

teòrica 
Despeses  
declarades 

Despeses  
justificades 

Subvenció  
per rebre 

Per resultats electorals 99.796,55 47.442,14 40.610,05 40.610,05 

Per enviaments de propaganda 18.228,96 2.363,86 - - 

Total subvenció 118.025,52 49.806,00 40.610,05 40.610,05 
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9. COALICIÓ PODEMOS EUIB. PARLAMENT 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 16.451,57  

Aportacions del partit 234.382,25  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 250.833,82 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 52.604,99 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 6.699,65 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 45.905,34 

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 3.975,46 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  3.975,46 € 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 21.993,12 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 70.622,65 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 174.619,36 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 174.619,36  

B) Despeses reclassificades netes 0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 0,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 174.619,36 

E) Subvenció per rebre 152.626,24 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 21.993,12 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 70.622,65 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 6.699,65 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG 3.417,28 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 23.609,47 

 

a. OBSERVACIONS 

La Coalició Podemos EUIB, la formen dos partits: Podemos i Esquerra Unida de les Illes 
Balears. 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears del nomenament de l'administradora general responsable de la comptabilitat 
electoral, tal com disposen l'article 174 de la LOREG i l'apartat «3.5. Altra documentació» de la 
Instrucció. Això no obstant, en el document de la comunicació a la Junta Electoral de les Illes 
Balears de la constitució de la Coalició, presentat el 12 d'abril de 2019, hi figura la signatura de 
l'acceptació de l'administradora de la Coalició. 

Recursos declarats 

La formació política declara 210.697,68 euros comptabilitzats com a ingressos en el compte de 
resultats de l'activitat electoral. D'acord amb els resultats electorals obtinguts, la subvenció 
màxima teòrica que li correspondria és de 268.391,47 euros. Tenint en compte que les 
despeses declarades ascendeixen a 227.224,35 euros, hi ha una infravaloració dels ingressos 
comptabilitzats per un import de 16.526,67 euros. 

Despeses per operacions ordinàries 

Figuren despeses de personal no permanent per un import de 7.078,42 euros per cinc 
treballadors contractats en el període comprès entre el 9 i el 26 de maig, un dels quals consta a 
les llistes de les candidatures proclamades per a les eleccions municipals i un altre, a les 
eleccions al Parlament per la dita Coalició de 26 de maig de 2019. 

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 23.609,47 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

S'inclouen despeses per un import de 1.391,50 euros en concepte de cartells per a distints 
municipis de l'illa d'Eivissa i per al Parlament de les Illes Balears. Únicament s'accepta el cost 
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del Parlament, és a dir, un import de 139,76 €. La resta de conceptes de depesa pertany a 
altres processos electorals, per un import de 1.251,75 euros. 

A més, s'inclouen despeses, per un import de 2.723,71 euros, en concepte de cartells per a 
distints municipis de l'illa de Mallorca i, per tant, no es correspon amb el procés electoral. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

D'acord amb els enviaments declarats, 773.900 enviaments, a un preu unitari per elector de 
0,197217, l'import ascendeix a 152.626,24 euros. La formació política ha declarat despeses per 
enviaments per un import de 174.619,36 euros i, per tant, s'ha produït un excés de despeses, 
les quals s'han de reclassificar com a despesa ordinària del procés electoral per un import de 
21.993,12 euros.  

Cal observar que una altra formació política ha realitzat el mateix nombre d'enviaments, 
773.900, amb el mateix proveïdor i el preu final és molt inferior al que ha presentat la Coalició.  

Tresoreria 

S'ha realitzat el pagament de quatre factures fora del termini establert en l'article 125.3 de la 
LOREG, per un import total de 3.417,28 euros. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la Coalició Podemos EUIB pel procés 
electoral al Parlament de les Illes Balears són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció per 
rebre 

Per resultats electorals 111.783,62 52.604,99 70.622,65 70.622,65 

Per enviaments de propaganda 156.607,85 174.619,36 152.626,24 152.626,24 

Total subvenció 268.391,47 227.224,35 223.248,89 223.248,89 
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10. COALICIÓ PODEMOS EUIB. CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 523,19  

Aportacions del partit 40,00  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 563,19  

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 536,03 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 536,03 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 536,03 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament -- 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 536,03 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 0,00 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 27,16 

 

a. OBSERVACIONS 

La Coalició Podemos EUIB, la formen dos partits: Podemos i Esquerra Unida de les Illes 
Balears. 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears del nomenament de l'administradora general responsable de la comptabilitat 
electoral, tal com disposen l'article 174 de la LOREG i l'apartat «3.5. Altra documentació» de la 
Instrucció. Això no obstant, en el document de la comunicació a la Junta Electoral de les Illes 
Balears de la constitució de la Coalició, presentat el 12 d'abril de 2019, hi figura la signatura de 
l'acceptació de l'administradora de la Coalició. 

Pel que fa a la resta de la comptabilitat electoral, ha estat retuda d'acord amb el que disposa el 
punt 3.1 de la Instrucció i la Coalició ha tramès dins el termini legalment establert una relació 
detallada dels ingressos i les despeses de la campanya electoral, en el model simplificat previst 
a l'annex 1.2 de l'esmentada Instrucció, la qual presenta la coherència interna pertinent i està 
formalitzada correctament. 

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 27,16 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

No s'observen deficiències ni irregularitats per destacar del procés de fiscalització de l'SCIB. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la Coalició Podemos EUIB pel procés 
electoral al Consell Insular de Mallorca són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció  
per rebre 

Per resultats electorals 61.424,46 € 536,03 € 536,03 € 536,03 € 

Per enviaments de propaganda 119.563,99 € - - - 

Total subvenció 180.988,45 € 536,03 € 536,03 € 536,03 € 
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11. COALICIÓ PODEMOS EUIB. CONSELL INSULAR DE 
MENORCA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 240,06  

Aportacions del partit 50,00  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 290,06 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 263,78 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 263,78 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 263,78 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament -- 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 73.720,48 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 263,78 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 14.744,10 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 0,00 
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Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 26,28 

a. OBSERVACIONS 

La Coalició Podemos EUIB, la formen dos partits: Podemos i Esquerra Unida de les Illes 
Balears. 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears del nomenament de l'administradora general responsable de la comptabilitat 
electoral, tal com disposen l'article 174 de la LOREG i l'apartat «3.5. Altra documentació» de la 
Instrucció. Això no obstant, en el document de la comunicació a la Junta Electoral de les Illes 
Balears de la constitució de la Coalició, presentat el 12 d'abril de 2019, hi figura la signatura de 
l'acceptació de l'administradora de la Coalició. 

Pel que fa a la resta de la comptabilitat electoral, ha estat retuda dins el termini legalment 
establert, presenta la coherència interna pertinent i està formalitzada correctament, però no 
s'ha presentat en el model simplificat previst en l'annex 1.2 de la Instrucció pel qual hauria 
pogut optar ja que no superava la xifra de despesa igual o inferior a 10.000 euros per procés 
electoral. 

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 26,28 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

No s'observen deficiències ni irregularitats per destacar del procés de fiscalització de l'SCIB. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la Coalició Podemos EUIB pel procés 
electoral al Consell Insular de Menorca són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 17.299,82  263,78  263,78  263,78  

Per enviaments de propaganda 13.402,28  - - - 

Total subvenció 30.702,09  263,78  263,78  263,78  
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12. COALICIÓ PODEMOS EUIB. CONSELL INSULAR 
D'EIVISSA 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals -- 

Aportacions del partit 3.850,00  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 3.850,00  

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 3.763,49 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 1.778,64  

− Despeses financeres liquidades 6,50  

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 1.978,35  

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 0,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 0,00 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 3.763,49 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 0,00 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament -- 

B) Despeses reclassificades netes 0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 0,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 0,00 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 0,00 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 116.017,53 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 3.763,49 

Excés en el límit de despeses  NO 
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Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 23.203,51 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 1.778,64 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 86,51 

 

a. OBSERVACIONS 

La Coalició Podemos EUIB, la formen dos partits: Podemos i Esquerra Unida de les Illes 
Balears. 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears del nomenament de l'administradora general responsable de la comptabilitat 
electoral, tal com disposa l'article 174 de la LOREG i l'apartat «3.5. Altra documentació» de la 
Instrucció. Això no obstant, en el document de la comunicació a la Junta Electoral de les Illes 
Balears de la constitució de la Coalició, presentat el 12 d'abril de 2019, hi figura la signatura de 
l'acceptació de l'administradora de la Coalició. 

Pel que fa a la resta de la comptabilitat electoral, ha estat retuda d'acord amb el que disposa el 
punt 3.1 de la Instrucció i, així, la Coalició ha tramès dins el termini legalment establert una 
relació detallada dels ingressos i les despeses de la campanya electoral, en el model simplificat 
previst en l'annex 1.2 de l'esmentada Instrucció, la qual presenta la coherència interna pertinent 
i està formalitzada correctament.  

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 86,51 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

No s'observen deficiències ni irregularitats per destacar del procés de fiscalització de l'SCIB. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la Coalició Podemos EUIB pel procés 
electoral al Consell Insular d'Eivissa són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 33.008,39 3.763,49 3.763,49 3.763,49 

Per enviaments de propaganda 18.228,96 - - - 

Total subvenció 51.237,35 3.763,49 3.763,49 3.763,49 
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13. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 
PARLAMENT 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament NO 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 1.203,60 

Aportacions del partit 71.763,00 

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 72.966,60 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros)15 
 A) Despeses declarades 72.014,94 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 36.523,07 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 35.491,87 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 28.987,30 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 605,00 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  28.382,30 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 43.027,64 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament -- 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros)16 
 Límit màxim de despeses electorals 895.594,80 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 43.027,64 

                                            
15

 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

16
 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 179.118,96 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 36.523,07 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG 12.645,10 

Deute amb els proveïdors -351,04 

Saldo tresoreria electoral 600,62 

 

a. OBSERVACIONS 

Comprovacions formals 

La documentació per fiscalitzar s'ha retut, dins el termini establert en l'article 133.1 de la 
LOREG, sense presentar-se d'acord amb els formats requerits en la lnstrucció de l'SCIB 
relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral. En aquest sentit, els fitxers enviats 
corresponents al balanç de sumes i saldos, el llibre major dels comptes comptables i el diari 
d'operacions no segueixen els formats establerts en les plantilles publicades en la web de 
l'SCIB (annex 1.1 de la Instrucció).  

Malgrat aquestes discrepàncies, la documentació s'ha considerat retuda en incloure tota la 
informació necessària, excepte la corresponent al fitxer 2.2.4, sobre la justificació dels criteris 
de repartiment de les despeses comunes, que el partit no ha retut. L'SCIB ha sol·licitat aquesta 
informació en una segona petició de documentació i, d'acord amb la resposta rebuda, «el criteri 
de repartiment ha estat imputar aquestes despeses en un 100 % a la campanya electoral al 
Parlament de les Illes Baleares».   

El balanç i el compte de resultats retuts mostren un benefici de 24.804,53 euros, atès que les 
subvencions públiques per cobrar per les despeses electorals ordinàries establertes en l'article 
131.1 de la LOREG i en l'article 29.1 de la LEIB s'han registrat per l'import màxim aplicable en 
funció dels escons obtinguts i dels vots aconseguits pel partit polític, i no per l'import de les 
despeses ordinàries justificades, que és l'import per subvencionar, si aquestes no superen el 
límit, com és el cas.  

Pel que fa als justificants retuts de les despeses electorals, no s'han complert en tots els casos 
els requeriments formals establerts en el punt 3.3 de la Instrucció, atès que les factures no 
sempre indiquen expressament les eleccions a les quals correspon la despesa electoral i els 
conceptes facturats no sempre presenten el detall suficient per evidenciar en què consisteix el 
bé o servei adquirit de forma que se'n puguin identificar la naturalesa i la utilitat electoral, així 
com la data en què efectivament es presta el servei. 
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Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament de la comptabilitat electoral és de 600,62 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries  

Entre els justificants aportats, s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import total de 28.382,30 euros. Aquestes despeses no es consideren 
despeses electorals subvencionables i no s'han tingut en compte a l'efecte del compliment del 
límit màxim de despeses. Són les següents17: 

-La formació ha inclòs en les despeses per operacions ordinàries despeses, per un import de 
26.504,89 euros, que corresponen a altres processos electorals18:  

 Les factures corresponents a despeses de «publicitat en premsa i ràdio» per 
anuncis de la campanya electoral en premsa escrita, que inclouen sempre en 
la mateixa inserció tres candidats electorals (al Parlament de les Illes Balears, 
als consells insulars i a municipis). Això no obstant, aquestes despeses han 
estat íntegrament imputades al procés electoral corresponent al Parlament de 
les Illes Balears. L'SCIB considera que només es pot imputar a aquest procés 
una tercera part d'aquestes factures, motiu pel qual no s'ha considerat 
despesa electoral del procés d'eleccions al Parlament de les illes Balears un 
import total de 14.601,66 euros.  

 La despesa per «furgonetes tècniques per a actes de campanya» per un 
import de 12.947,00 euros, en concepte del suport d'una furgoneta amb tot el 
material tècnic i personal per als serveis prevists a les campanyes electorals 
de 26 maig de 2019 a les Illes Balears. Atès que, segons l'objecte del 
contracte signat, aquesta furgoneta ha de donar servei, durant el mes de 
maig, tant a les eleccions municipals com als consells insulars i a les 
autonòmiques, aquest import només és imputable al procés electoral al 
Parlament de les Illes Balears en una tercera part, i un import de 8.631,33 
euros no es pot considerar despesa electoral per ser imputable als processos 
electorals municipals i als dels consells insulars.  

 Despeses per «lloguer de sales i espais per a la campanya» per un import de 
2.540,00 euros, que es correspon amb el lloguer d'una sala en un hotel de 
Palma per a la vetllada electoral del 26 de maig. Atesa la naturalesa d'aquesta 
factura i l'assistència a l'acte dels candidats dels diversos processos electorals 
(Parlament, consells insulars i municipals), només es pot imputar al procés 
electoral al Parlament una tercera part d'aquesta factura i, per tant, un import 
de 1.693,33 euros no es considera despesa electoral. 

 Despeses en concepte de sobres i paperetes «Baleares 26-M», per un import 
de 713,90 euros, registrades com a despesa per «altra publicitat i 
propaganda» no es considera despesa del procés electoral al Parlament, atès 
que en la mateixa data de factura aquest proveïdor ha emès una altra factura 

                                            
17

 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

18
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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amb el concepte de «sobres i paperetes Parlament», per la qual cosa aquella 
seria imputable a altres processos electorals insulars i municipals.  

 Despeses en concepte de publicitat en premsa i ràdio per un import de 847,00 
euros, en concepte de publicitat electoral en premsa digital, de la descripció 
del qual es desprèn que no és imputable al procés electoral del Parlament de 
les Illes Balears un import de 564,67 euros.19 

 Despeses per «lloguer de sales i espais per a la campanya» per un import de 
300,00 euros, pel lloguer d'una sala en un hotel d'Eivissa per un acte, celebrat 
el 12 d'abril de 2019, d'inici de la campanya electoral de les eleccions 
generals, no es pot considerar una despesa electoral del procés electoral per 
al Parlament de les Illes Balears.  

- En les despeses per «publicitat en premsa i ràdio» s'inclouen 3 factures per insercions a un 
diari, per un import total de 1.332,21 euros, que presenten el mateix número de referència 
(28810) i les mateixes característiques (10x5 en pàgina general) i la data d'inserció de 24 de 
maig de 2019, que una altra factura del mateix proveïdor, per un import de 1.331,00 euros. En 
el procés de fiscalització de l'SCIB, s'ha posat de manifest l'existència d'un únic anunci 
publicitari per la campanya del partit, per la qual cosa es considera que es tracta d'una despesa 
duplicada i, per tant, no subvencionable com a despesa electoral.  

- En les despeses per «lloguer de sales i espais per a la campanya» s'inclou una factura, per un 
import de 400,00 euros, en concepte del lloguer d'una sala dia 23 de maig de 2019. Això no 
obstant, no s'ha pogut identificar cap acte electoral en aquesta data que justifiqui el lloguer 
d'aquesta sala.  

-En les despeses per «publicitat exterior per a la campanya» s'inclou un import de 145,20 
euros, que factura el mateix núm. de comanda (157787) i concepte (100 cartells de 31x48) que 
també es troba facturat dins els conceptes que formen part d'una altra factura del mateix 
proveïdor, per un import de 792,55, per la qual cosa s'ha considerat que la primera es tracta 
d'una despesa duplicada.  

D'altra part, el partit no ha justificat despeses electorals registrades, per un import de 605,00 
euros, incloses en despeses per «publicitat en premsa i ràdio».20  

Tresoreria 

No hi ha despeses pendents de pagament a la data de presentació de la comptabilitat. No 
obstant això, la comptabilitat presenta dos proveïdors amb saldo deutor a favor del partit per un 
import de 273,60 i de 77,44 euros, respectivament, que totalitza un import deutor de 351,04 
euros. Aquests saldos, contraris a la naturalesa dels comptes, s'han produït per un pagament 
de 604,66 euros a un proveïdor, el 26 de juliol de 2019 segons l'extracte de la comptabilitat 
electoral, quan només consta una factura registrada a nom d'aquest proveïdor per un import de 
331,06 euros. D'altra part, en l'extracte bancari figura, el 21 d'agost de 2019, el pagament d'una 
factura, per un import de 77,44 euros, la qual no figura registrada com a despesa en la 
comptabilitat electoral. 

                                            
19

 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 

20
 Paràgraf modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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En la comptabilitat electoral consten dos pagaments fora del termini fixat en l'article 125.3 de la 
LOREG, per un import de 7.986,30 i 4.658,80 euros, respectivament, que totalitzen un import 
de 12.645,10 euros corresponents al pagament de 8 factures. 

c. PROPOSTA 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pel 
procés electoral al Parlament són: 

Subvenció21 
Subvenció màxima 

 teòrica 
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció  
per rebre 

Per resultats electorals 96.982,84 72.014,94 43.027,64 43.027,64 

Per enviaments de propaganda 156.607,85 - - - 

Total subvenció 253.590,69 72.014,94 43.027,64 43.027,64 

 

  

                                            
21

 Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades. 
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14. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

a. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

El partit no ha presentat la comptabilitat electoral, la qual cosa incompleix l'article 133.1 de la 
LOREG, atès que ha obtingut representació a les eleccions al Consell Insular de Mallorca i, en 
conseqüència, ha assolit els requisits exigits per obtenir subvenció per la concurrència a les 
eleccions. 

b. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

La Sindicatura de Comptes acorda no fer cap proposta de subvenció, atès que la manca de 
presentació de la comptabilitat suposa la renúncia tàcita a rebre'n. 
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15. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 
CONSELL INSULAR DE MENORCA 

a. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

El partit no ha presentat la comptabilitat electoral, la qual cosa incompleix l'article 133.1 de la 
LOREG, atès que ha obtingut representació a les eleccions al Consell Insular de Menorca i, en 
conseqüència, ha assolit els requisits exigits per obtenir subvenció per la concurrència a les 
eleccions. 

b. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

La Sindicatura de Comptes acorda no fer cap proposta de subvenció, atès que la manca de 
presentació de la comptabilitat suposa la renúncia tàcita a rebre'n.  
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16. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 
CONSELL INSULAR D'EIVISSA 

a. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

El partit no ha presentat la comptabilitat electoral, la qual cosa incompleix l'article 133.1 de la 
LOREG, atès que ha obtingut representació a les eleccions al Consell Insular d'Eivissa i, en 
conseqüència, ha assolit els requisits exigits per obtenir subvenció per la concurrència a les 
eleccions. 

b. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

La Sindicatura de Comptes acorda no fer cap proposta de subvenció, atès que la manca de 
presentació de la comptabilitat suposa la renúncia tàcita a rebre'n.  
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17. MÉS PER MALLORCA - PSM ENTESA - INICIATIVA 
VERDS. PARLAMENT 

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 59.763,21  

Aportacions del partit 154.000,00  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 213.763,21 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 83.965,39 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) -- 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 83.965,39 

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 4.531,14 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 3.065,33 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  1.465,81 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 6.354,91 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 85.789,16 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 125.679,08 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 125.679,08  

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 0,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 125.679,08 

E) Subvenció per rebre 119.324,17 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 6.354,91 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 85.789,16 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio -- 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG 3.694,73 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 4.118,74 

 

a. OBSERVACIONS 

La coalició Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds, la formen els partits següents: Partit 
Socialista de Mallorca (PSM-ENTESA), Els Verds de Mallorca-Iniciativa Verds (EVM-IV), Més 
per Balears-Més per les Illes (MÉS), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partido 
Socialista Libre Federación (PSLF). 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears de l'acord d'integració de les comptabilitats electorals, tal com disposen l'apartat 
«3.5. Altra documentació» i l'annex 2.4.6 de la Instrucció, per al cas de les coalicions de partits. 
La formació política informa en la documentació tramesa que s'incorporarà a la comptabilitat 
ordinària de la coalició.  

Els costos de personal no permanent contractat per un dels partits de la coalició i no per la 
coalició, per un import de 10.554,12 euros, imputats com a despeses ordinàries al procés del 
Parlament (el mateix import s'imputa al procés del Consell Insular de Mallorca, donat que el 
partit ha imputat a cada procés electoral el 50 % dels costos totals del personal no permanent) 
pertanyen a treballadors del Partit Socialista de Mallorca. 

Recursos declarats 

La formació política declara 213.763,21 euros comptabilitzats com a ingressos en el compte de 
resultats de l'activitat electoral. D'acord amb els resultats electorals obtinguts, la subvenció 
màxima teòrica que li correspondria és de 204.260,18 euros. Per tant, hi ha una sobrevaloració 
dels ingressos comptabilitzats per un import de 9.503,03 euros. 

Tresoreria 

El compte de caixa presenta un saldo deutor per un import de 3.927,53 euros i el compte 
bancari electoral al tancament també té un saldo deutor per un import de 191,21 euros, que 
totalitzen un import de 4.118,74 euros de saldo de tresoreria electoral. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 
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Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import de 3.065,33 euros, per despeses per lloguer d'un teatre a 
Palma el dia 22 de maig de 2019. En aquest acte, hi varen assistir els candidats al Parlament, 
al Consell Insular de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma, però la factura (per un import total de 
4.598,00 euros) no indica el procés electoral al qual pertany. Per tant, d'ofici s'imputa un terç al 
procés del PIB, és a dir, 1.532,67 euros, i la resta, per un import de 3.065,33 euros, no 
correspon al procés electoral del Parlament. 

D'altra banda, la coalició imputa al procés electoral del Parlament despeses en concepte de 
personal no permanent per un import de 10.554,12 euros. Part d'aquesta quantitat, 1.465,81 
euros, no té la consideració de despesa electoral perquè correspon a la nòmina d'una 
treballadora contractada des de 2018 i que, per tant, és personal que pertany a l'estructura d'un 
dels partits integrants de la coalició. D'aquesta manera s'incompleix l'article 130 d, que 
únicament considera despesa electoral les remuneracions de personal no permanent contractat 
específicament per a les eleccions.  

Les despeses irregulars no s'han considerat a l'efecte del compliment del límit màxim de 
despeses. Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i 
despeses per operacions ordinàries, aquestes es consideren a l'efecte del límit màxim de 
despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

D'acord amb els resultats electorals obtinguts i d'acord amb els enviaments declarats, 605.040 
enviaments, a un preu unitari per elector de 0,197217, l'import ascendeix a 119.324,17 euros. 
La formació política ha declarat despeses per enviaments per un import de 125.679,08 euros; 
per tant, s'ha produït un excés de despesa i aquesta s'ha de reclassificar com a despesa 
ordinària del procés electoral per un import de 6.354,91 euros.  

Tresoreria 

Una factura, per un import total de 7.389,47 euros, de la qual s'ha imputat al procés del 
Parlament el 50%, és a dir, un import de 3.694,73 euros, s'ha pagat el 12 de setembre de 2019 
i, per tant, fora del termini de pagament establert en la Instrucció, d'acord amb el que disposa 
l'article 125.3 de la LOREG.  

Consta el pagament de tres factures de creditors per un import total de 2.647,97 euros i de les 
retencions de l'IRPF del segon trimestre de 2019 per un import de 424,50 euros mitjançant el 
compte de caixa de la coalició, el qual s'ha nodrit de les transferències fetes des del compte 
bancari electoral. Si bé aquest procediment de pagament no infringeix la llei, sí que és una 
forma d'obviar la transparència establerta pel legislador en l'article 125 de la LOREG quan 
disposa que totes les despeses s'han de pagar del compte electoral bancari. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la coalició Més per Mallorca-PSM Entesa-
Iniciativa Verds pel procés electoral al Parlament de les Illes Balears són: 

 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 80.284,05 83.965,39 85.789,16 80.284,05 

Per enviaments de propaganda 123.976,13 125.679,08 119.324,17 119.324,17 

Total subvenció 204.260,18 209.644,47 205.113,33 199.608,22 
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18. MÉS PER MALLORCA - PSM ENTESA - INICIATIVA 
VERDS. CONSELL INSULAR DE MALLORCA  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 57.813,46  

Aportacions del partit 156.500,00  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 214.313,46 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 86.352,30 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 13.067,27 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 73.285,03 

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 22.238,13 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 5.000,08  

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  17.238,05  

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 3.200,54 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 67.314,71 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 122.524,71 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 122.524,71  

B) Despeses reclassificades netes 0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 0,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 122.524,71 

E) Subvenció per rebre 119.324,17 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 3.200,54 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 67.314,71 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 13.067,27 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG 3.694,73 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 5.436,45 

 

a. OBSERVACIONS 

La coalició Més per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds, la formen els partits següents: Partit 
Socialista de Mallorca (PSM-ENTESA), Els Verds de Mallorca-Iniciativa Verds (EVM-IV), Més 
per Balears-Més per les Illes (MÉS), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partido 
Socialista Libre Federación (PSLF). 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès còpia de la comunicació realitzada a la Junta Electoral de les 
Illes Balears de l'acord d'integració de les comptabilitats electorals, tal com disposen l'apartat 
«3.5. Altra documentació» i l'annex 2.4.6 de la Instrucció, per al cas de les coalicions de partits. 
La formació política informa en la documentació tramesa que s'incorporarà a la comptabilitat 
ordinària de la coalició.  

Els costos de personal no permanent contractat per un dels partits de la coalició i no per la 
coalició, per un import de 10.554,12 euros, imputats com a despeses ordinàries al procés 
electoral del Consell Insular de Mallorca (el mateix import s'imputa al procés del Parlament, 
donat que el partit ha imputat a cada procés electoral el 50 % dels costos totals del personal no 
permanent) pertanyen a treballadors del Partit Socialista de Mallorca. 

Recursos declarats 

La formació política declara 214.313,46 euros comptabilitzats com a ingressos en el compte de 
resultats de l'activitat electoral. D'acord amb els resultats electorals obtinguts, la subvenció 
màxima teòrica que li correspondria és de 201.485,25 euros. Per tant, hi ha una sobrevaloració 
dels ingressos comptabilitzats per un import de 12.828,21 euros. 

Tresoreria 

El compte de caixa presenta un saldo deutor per un import de 4.466,97 euros i el compte 
bancari electoral al tancament també té un saldo deutor per un import de 969,48 euros, que 
totalitzen un import de 5.436,45 euros de saldo de tresoreria electoral. 
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b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió per un import de 16.427,32 euros: 

 Despeses, per un import total de 5.000,08 euros, per vídeos de la campanya 
de les eleccions autonòmiques 2019, que han estat imputades al Consell 
Insular de Mallorca íntegrament i, per tant, no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió. 

 Despeses per insercions a dos diaris els dies 19, 22, 23 i 24 de maig de 2019, 
per un import total de 11.427,24 euros; els candidats que apareixen en les 
insercions corresponen a candidatures d'altres processos electorals. Per tant, 
la despesa no és subvencionable, ja que no correspon al procés electoral 
objecte de revisió.  

A més, hi figuren despeses que no tenen la naturalesa de subvencionables d'acord amb l'article 
130 de la LOREG, per un import total 5.810,81 euros : 

 Despeses per actuacions musicals, per un import total de 2.805,00 euros, que 
no tenen la naturalesa de subvencionable d'acord amb l'article 130 de la 
LOREG, ja que no s'estima que fossin despeses necessàries per a 
l'organització de les eleccions. 

 Per la contractació d'autocars per traslladar persones des de diferents 
municipis a un acte electoral, per un import de 1.540,00 euros. Aquesta 
despesa no té la naturalesa de subvencionable d'acord amb l'article 130 de la 
LOREG, ja que no són despeses derivades del lloguer de vehicles o d'altres 
mitjans de transport dels candidats, dirigents dels partits i personal al servei de 
la candidatura. 

 La coalició imputa al procés electoral del Consell Insular de Mallorca despeses 
en concepte de personal no permanent per un import de 10.554,12 euros. Part 
d'aquesta quantitat, 1.465,81 euros, no té la consideració de despesa 
electoral, perquè correspon a la nòmina d'una treballadora contractada des de 
2018 que és personal que pertany a l'estructura d'un dels partits integrants de 
la coalició. D'aquesta manera s'incompleix l'article 130 d, que únicament 
considera despesa electoral les remuneracions de personal no permanent 
contractat específicament per a les eleccions. 

Les despeses irregulars no s'han considerat a l'efecte del compliment del límit màxim de 
despeses. Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i 
despeses per operacions ordinàries, aquestes es consideren a l'efecte del límit màxim de 
despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

D'acord amb els resultats electorals obtinguts i d'acord amb els enviaments declarats, 605.040 
enviaments, a un preu unitari per elector de 0,197217, l'import ascendeix a 119.324,17 euros. 
La formació política ha declarat despeses per enviaments per un import de 122.524,71 euros; 
per tant, s'ha produït un excés de despesa i aquesta s'ha de reclassificar com a despesa 
ordinària del procés electoral per un import de 3.200,54 euros.  
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Tresoreria 

Una factura, per un import total de 7.389,47 euros, de la qual s'ha imputat al procés del Consell 
Insular de Mallorca el 50%, és a dir, un import de 3.694,73 euros. Se n'ha realitzat el pagament 
el 12 de setembre de 2019 i, per tant, fora del termini de pagament establert en la Instrucció, 
d'acord amb el que disposa l'article 125.3 de la LOREG. 

Consta el pagament de les retencions de l'IRPF del segon trimestre del 2019, per un total de 
533,00 euros, que s'han pagat mitjançant el compte de caixa de la Coalició, el qual s'ha nodrit 
de les transferències fetes des del compte bancari electoral. Si bé aquest procediment de 
pagament no infringeix la llei, sí que és una forma d'obviar la transparència establerta pel 
legislador en l'article 125 de la LOREG quan disposa que totes les despeses s'han de pagar del 
compte electoral bancari. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la coalició Més per Mallorca-PSM Entesa-
Iniciativa Verds pel procés electoral al Consell Insular de Mallorca són: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses  

Declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció  
per rebre22 

Per resultats electorals 81.921,26 86.352,30 67.314,71 67.314,71 

Per enviaments de propaganda 119.563,99 122.524,71 119.324,17 119.324,17 

Total subvenció 201.485,25 208.877,01 186.638,88 186.638,88 

 

  

                                            
22

 Quadre modificat d'ofici per l'SCIB. 
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19. VOX - BALEARES. PARLAMENT  

a. OBSERVACIONS 

La coalició electoral VOX - BALEARES, la formen els partits: VOX i Alternativa Ciudadana por 
la Tolerancia y la Acción en Baleares (ACTÚA BALEARES). 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

La coalició electoral Vox-Baleares va trametre la comptabilitat electoral el 25 de setembre de 
2019. No obstant això, el 4 d'octubre de 2019 l'administrador general de la coalició va trametre 
un escrit dirigit a l'SCIB mitjançant el qual indicava que, per error, s'havia tramès la 
comptabilitat del partit, que no es corresponia amb la comptabilitat electoral de les eleccions al 
Parlament. Així mateix, també indicava que els era impossible separar les dues comptabilitats 
en qüestió i, per aquest motiu, la formació política renunciava voluntàriament a la possible 
percepció de la subvenció que els correspondria pels resultats obtinguts en el procés 
autonòmic. Aquesta informació es remetrà al Tribunal de Comptes que és l'òrgan competent en 
matèria de fiscalització de la comptabilitat dels partits polítics. 

Per tot això, s'ha considerat que el partit no ha presentat la comptabilitat electoral, la qual cosa 
incompleix l'article 133.1 de la LOREG, atès que ha obtingut representació a les eleccions al 
Parlament i, en conseqüència, ha assolit els requisits exigits per obtenir subvenció per la 
concurrència a les eleccions. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

La Sindicatura de Comptes acorda no fer cap proposta de subvenció, atès que la manca de 
presentació de la comptabilitat suposa la renúncia tàcita a rebre'n. 
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20. VOX - BALEARES. CONSELL INSULAR DE MALLORCA  

a. OBSERVACIONS 

La coalició electoral VOX-BALEARES, la formen els partits: VOX i Alternativa Ciudadana por la 
Tolerancia y la Acción en Baleares (ACTÚA BALEARES). 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

El partit no ha presentat la comptabilitat electoral, la qual cosa incompleix l'article 133.1 de la 
LOREG, atès que ha obtingut representació a les eleccions al Consell Insular de Mallorca i, en 
conseqüència, ha assolit els requisits exigits per obtenir subvenció per la concurrència a les 
eleccions. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

La Sindicatura de Comptes acorda no fer cap proposta de subvenció, atès que la manca de 
presentació de la comptabilitat suposa la renúncia tàcita a rebre'n.  
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21. EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES. PARLAMENT  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada correctament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) -- 

Aportacions privades  -- 

Operacions d'endeutament 0,00 

Bestretes de subvencions electorals 34.721,37 

Aportacions del partit 47.627,97 

Altres ingressos  -- 

Total recursos declarats 82.349,34 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 99.000,59 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 17.672,03 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres 664,96 

− Altres despeses ordinàries 80.663,60 

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries  -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars 2.184,20 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 2.184,20  

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 0,00 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 96.816,39 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 

A) Despeses declarades 127.153,28 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres 854,06 

− Altres despeses d'enviament 126.299,22 

B) Despeses reclassificades netes 0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries  -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars 20.009,55 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 20.009,55 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 107.143,73 

E) Subvenció per rebre 107.143,73 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 0,00 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros) 

Límit màxim de despeses electorals 779.577,27 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 99.000,59 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 155.915,45 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 17.672,03 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 

  6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART 133 LOREG)  
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Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART 133 LOREG)  

Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA  
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 141.233,04 

Saldo tresoreria electoral 42,83 

 

a. OBSERVACIONS 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès a l'SCIB còpia de la comunicació a la Junta Electoral de 
l'afecció de les subvencions electorals als crèdits atorgats (art. 133.6 de la LOREG i annex 
2.4.6 de la Instrucció). 

Recursos declarats 

La formació política ha finançat part de la campanya electoral dels processos electorals 
autonòmics i locals de 2019 amb un préstec personal formalitzat amb una entitat financera, per 
un import de 200.000,00 euros, i amb tres préstecs amb particulars, per un import global de 
18.000,00 euros. 

Els recursos declarats en el procés electoral del Parlament com a aportacions del partit són per 
un import total de 47.627,97 euros, dels quals un import de 20.500,00 euros correspon a la part 
imputada de l'endeutament bancari i un import de 6.000,00 euros, a la part imputada del deutes 
amb els particulars. 

Despeses per operacions ordinàries 

La formació política ha presentat candidatura als processos electorals del Parlament de les Illes 
Balears, consells insulars i municipals. S'han contractat 2 treballadors com a personal no 
permanent al servei de les candidatures, un dels quals consta com a número dos de la llista de 
les candidatures proclamades per la formació política per a les eleccions al Parlament. 

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 42,83 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Entre les despeses comptabilitzades per la formació política, no es consideren subvencionables 
els imports i els conceptes següents: 

 S'ha comptabilitzat en concepte d'altra propaganda i publicitat despeses per al 
rodatge del vídeo promocional del primer candidat a l'Ajuntament de Palma, 
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per un import de 1.694,00 euros, que no es considera imputable a aquest 
procés electoral. 

 En l'estimació de les despeses financeres meritades per l'operació de crèdit 
concertada i pels préstecs rebuts de particulars, hi ha un excés de despesa de 
490,20 euros, d'acord amb el criteri de càlcul previst al punt 3.3 de la 
Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral.23 

Les despeses que no es consideren depeses electorals subvencionables no s'han tingut en 
compte a efectes de finançament mitjançant la subvenció electoral i, d'altra banda, tampoc a 
l'efecte del compliment del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

En l'estimació de les despeses financeres meritades per l'operació de crèdit concertada i pels 
préstecs rebuts de particulars, hi ha un excés de despesa de 629,60 euros, d'acord amb el 
criteri de càlcul establert en el punt 3.3 de la Instrucció relativa a la fiscalització de la 
comptabilitat electoral.24 

Pel que fa a la despesa per enviaments de propaganda electoral, s'inclou un import de 
13.456,18 euros corresponents a la despesa per enviaments a Eivissa, circumscripció on la 
formació política es presenta en coalició amb un altre partit. Per tant, la despesa no es 
considera imputable a aquest procés electoral. 

A més, s'inclouen despeses per un import de 17.086,62 euros en concepte de «fullets»  
inclosos a la publitramesa de les circumscripcions de Mallorca i Menorca de les eleccions al 
Parlament, enfront dels 5.239,08 euros facturats pel mateix creditor pels «fullets» inclosos a la 
publitramesa de les eleccions als consells insulars de Mallorca i de Menorca, tot i que el 
nombre d'enviaments efectuats ha estat el mateix. El repartiment de la despesa total per aquest 
concepte al 50 % comporta un excés de despesa comptabilitzada en el procés electoral al 
Parlament de 5.923,77 euros i, per tant, no és subvencionable. 

Tresoreria 

Les despeses pendents de pagament a la data de presentació de la comptabilitat suposen un 
import de 141.233,04 euros. La manca de tresoreria suficient implica que el seu pagament s'ha 
de dur a terme o bé amb càrrec a la tresoreria ordinària del partit, amb l'incompliment de l'art. 
125.1 de la LOREG, pel qual tots els ingressos i les despeses electorals s'han de realitzar 
mitjançat el compte electoral declarat a l'efecte, o bé amb la incorporació de nous recursos, fet 
que suposaria que el pagament està fora del termini establert en l'art.125.3 de la LOREG. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre El Pi - Proposta per les Illes pel procés 
electoral al Parlament són:   

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses  

justificades 
Subvenció per  

rebre 

Per resultats electorals 61.105,71 99.000,59 96.816,39 61.105,71 

Per enviaments de propaganda 137.863,75 127.153,28 107.143,73 107.143,73 

Total subvenció 198.969,47 226.153,87 203.960,12 168.249,44 

                                            
23

 Paràgraf modificat d'ofici per l'SCIB. 

24
 Paràgraf afegit d'ofici per l'SCIB. 
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22. EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES. CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada correctament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades   

Operacions d'endeutament 0,00 

Bestretes de subvencions electorals 29.412,73 

Aportacions del partit 157.000,00 

Altres ingressos   

Total recursos declarats 186.412,73 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 101.695,98 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 22.735,21 

− Despeses financeres liquidades 3,18 

− Estimació despeses financeres 2.988,97 

− Altres despeses ordinàries 75.968,62 

B) Despeses reclassificades netes  0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries   

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments    

C) Despeses irregulars 23.882,92 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 23.882,92 

− Despeses fora de termini   

− Despeses de naturalesa no electoral    

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 0,00 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 77.813,06 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 111.635,37 

− Despeses financeres liquidades 3,49 

− Estimació despeses financeres 3.281,11 

− Altres despeses d'enviament 108.350,77 

B) Despeses reclassificades netes 0,00 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries   

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments    

C) Despeses irregulars 23.707,58 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades 23.707,58 

− Despeses fora de termini   

− Despeses de naturalesa no electoral    

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 87.927,78 

E) Subvenció per rebre 87.927,78 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 0,00 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses 705.856,79 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 75.159,26 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 141.171,36 

Despeses per considerar a l'efecte de límit 22.735,21 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART 133 LOREG)  

Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART 133 LOREG)  

Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA  
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors 20.844,90 

Saldo tresoreria electoral 54,58 

 

a. OBSERVACIONS 

Comprovacions formals 

La formació política no ha tramès a l'SCIB còpia de la comunicació a la Junta Electoral de 
l'afecció de les subvencions electorals als crèdits atorgats (art. 133.6 de la LOREG i annex 
2.4.6 de la Instrucció). 

Recursos declarats 

La formació política ha finançat part de la campanya electoral dels processos electorals 
autonòmics i locals de 2019, amb un préstec personal formalitzat amb una entitat financera, per 
un import de 200.000,00 euros, i amb tres préstecs amb particulars, per un import global de 
18.000,00 euros. 

Els recursos declarats en el procés electoral del Consell Insular de Mallorca com a aportacions 
del partit són per un import de 157.000,00 euros, dels quals un import de 142.000,00 euros 
correspon a la part imputada de l'endeutament bancari i un import de 6.000 euros, a la part 
imputada del deutes amb els particulars. 

Despeses per operacions ordinàries 

La formació política ha presentat candidatura als processos electorals del Parlament de les Illes 
Balears, consells insulars i municipals. S'han contractat 2 treballadors com a personal no 
permanent al servei de les candidatures, un dels quals consta com a número dos de la llista de 
les candidatures proclamades per la formació política per a les eleccions al Parlament, amb 
una despesa de 8.832,81 euros en concepte de nòmines i seguretat social. 

Tresoreria 

El saldo de tresoreria al tancament ha estat de 54,58 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

Pel que fa a les despeses de personal, els treballadors s'han contractat pel període comprès 
des del 10 d'abril fins al 9 de juny. No és subvencionable la despesa meritada després de la 
data de proclamació dels electes, el 4 de juny, per un import de 1.425,79 euros.                     
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De la resta de despeses electorals ordinàries, no són imputables a aquest procés electoral les 
despeses comunes als processos electorals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d'Eivissa, per un import global de 10.310,25, donat que corresponen a despeses incorregudes 
per al Consell Insular de Menorca on no ha obtingut representació i, per al cas d'Eivissa, on la 
formació política es va presentar en coalició amb un altre partit amb la denominació de 
Proposta x Eivissa. 

Entre les despeses comptabilitzades per la formació política, no es considera subvencionable 
un import total de 12.146,88 euros d'acord amb el detall següent: 

 Despeses en concepte de publicitat exterior a Menorca per un import de 
1.638,34 euros, no es considera despesa imputable a aquest procés electoral. 

 Despeses en concepte de bosses «100x100 Balears-sa Pobla» per un import 
de 1.815,00 euros, registrada com a despesa d'altra propaganda i publicitat, 
no es considera despesa imputable a aquest procés electoral. 

 Despeses en concepte de servei de premsa i comunicació campanya a 
Menorca per un import de 3.630,00 euros, registrada com a altres despeses 
electorals, no es considera despesa imputable a aquest procés electoral. 

 Despeses en concepte de lloguer de local a Menorca per un import de 
1.186,28 euros, no es considera despesa imputable a aquest procés electoral. 

 Despeses en concepte de trasllats a l'Auditorium de Palma per un import de 
1.760,00 euros, no es considera despesa subvencionable d'acord amb el punt 
3.3 de la Instrucció. 

 En l'estimació de les despeses financeres meritades per l'operació de crèdit 
concertada i pels préstecs rebuts de particulars, hi ha un excés de despesa de 
2.117,26 euros, d'acord amb el criteri de càlcul disposat en el punt 3.3 de la 
Instrucció. 

Les despeses que no es consideren electorals subvencionables no s'han tingut en compte a 
efectes de finançament mitjançant la subvenció electoral i, d'altra banda, ni tampoc a l'efecte 
del compliment del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

Entre els justificants aportats s'inclouen despeses que no corresponen al procés electoral 
objecte de revisió, per un import total de 23.707,58 euros, d'acord amb el detall següent: 

 Pel que fa a la despesa per enviaments de propaganda electoral, inclou un 
import d'11.993,71 euros corresponent a la despesa per enviaments a Eivissa, 
i al Consell Insular d'Eivissa la formació política es presenta en coalició amb 
un altre partit. Per tant, la despesa no es considera imputable a aquest procés 
electoral per a la formació política El Pi- Proposta per les Illes. 

 Despesa per enviaments de propaganda electoral al Consell Insular de 
Menorca, incloent-hi 67.000 unitats de sobres, paperetes de votació i «fullets» 
per un import de 9.389,68 euros, que no corresponen a aquest procés 
electoral. 

 En l'estimació de les despeses financeres meritades per l'operació de crèdit 
concertada i pels préstecs rebuts de particulars, hi ha un excés de despesa de 



Informe sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de 
maig de 2019 

83 

 

2.324,19 euros, d'acord amb el criteri de càlcul disposat en el punt 3.3 de la 
Instrucció. 

Tresoreria 

La formació política ha emprat un únic compte corrent bancari per al procés electoral al Consell 
insular de Mallorca i al Consell insular de Menorca, amb l'incompliment de l'art.125.1 de la 
LOREG. 

Les despeses pendents de pagament a la data de presentació de la comptabilitat suposen un 
import de 20.844,90 euros. La manca de tresoreria suficient implica que el seu pagament s'ha 
de dur a terme o bé amb càrrec a la tresoreria ordinària del partit, amb l'incompliment de l'art. 
125.1 de la LOREG pel qual tots els ingressos i les despeses electorals s'han de realitzar 
mitjançant el compte electoral declarat a l'efecte, o bé amb la incorporació de nous recursos, fet 
que suposaria que el pagament està fora del termini disposat en l'art.125.3 de la LOREG. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre El Pi - Proposta per les Illes pel procés 
electoral al Consell Insular de Mallorca són:   

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

 justificades 
Subvenció per 

rebre 

Per resultats electorals 60.804,95 101.695,98 77.813,06 60.804,95 

Per enviaments de propaganda 119.563,99 111.635,37 87.927,78 87.927,78 

Total subvenció 180.368,94 213.331,35 165.740,84 148.732,73 
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23. MÉS PER MENORCA. PARLAMENT  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 3.749,18  

Aportacions del partit 46.544,97  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 50.294,15 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 36.650,52 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 3.590,88 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 33.059,64 

B) Despeses reclassificades netes  -1.033,50 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -1.033,50 

C) Despeses irregulars 20,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  20,00 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 1.479,60 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 37.076,62 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 13.643,66 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 13.643,66 

B) Despeses reclassificades netes 1.033,50 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  1.033,50 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 14.677,16 

E) Subvenció per rebre 13.197,56 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 1.479,60 

  5. LÍMIT MÀXIM DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 73.720,48 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 37.076,62 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 14.744,10 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 3.590,88 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

a. OBSERVACIONS 

Recursos declarats 

La formació política declara 46.520,20 euros comptabilitzats com a ingressos en el compte de 
resultats de l'activitat electoral. D'acord amb els resultats electorals obtinguts, la subvenció 
màxima teòrica que li correspondria és de 47.210,27 euros. Per tant, hi ha una infravaloració 
dels ingressos comptabilitzats per un import de 690,07 euros, tenint en compte que les 
despeses declarades ascendeixen a 50.294,15 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

En el compte 65290000 «Altres serveis, activitat electoral» figura un càrrec per un import de 20 
euros, corresponent a una donació a una entitat financera, per l'obertura d'un compte corrent 
d'estalvi ètic a l'entitat. Aquesta despesa no es considera electoral subvencionable, ja que no 
compleix el que disposa l'article 130 de la LOREG. 

A més, el partit declara despeses per un import de 1.033,50 euros, corresponent a 30.000 
sobres de votació i 30.000 paperetes de votació, que són despeses per enviaments de 
propaganda electoral i, per tant, l'SCIB els reclassifica en despeses per enviaments. 

Les despeses irregulars no s'han considerat a l'efecte del compliment del límit màxim de 
despeses. Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses ordinàries i  
despeses per enviaments, aquestes no es consideren a l'efecte del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

D'acord amb els resultats electorals obtinguts i d'acord amb els enviaments declarats —66.919 
enviaments a un preu unitari per elector de 0,197217—, l'import ascendeix a 13.197,56 euros. 
La formació política ha declarat despeses per enviaments per un import de 13.643,66 euros; 
per tant, s'ha produït un excés de despesa i aquesta s'ha de reclassificar com a despesa 
ordinària del procés electoral per un import de 446,10 euros. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre Més per Menorca pel procés electoral al 
Parlament de les Illes Balears són: 
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Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 

declarades 
Despeses 

justificades 
Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 33.322,64 36.650,52 37.076,62 33.322,64 

Per enviaments de propaganda 13.887,63 13.643,66 13.197,56 13.197,56 

Total subvenció 47.210,27 50.294,18 50.274,18 46.520,20 
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24. MÉS PER MENORCA. CONSELL INSULAR DE 
MENORCA  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades -- 

Operacions d'endeutament -- 

Bestretes de subvencions electorals 3.798,67  

Aportacions del partit 62.900,39  

Altres ingressos -- 

Total recursos declarats 66.699,06 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 53.055,37 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 3.590,88 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses ordinàries 49.464,49 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars 20,00 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  20,00  

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció 446,10 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 53.481,47 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades 13.643,66 

− Despeses financeres liquidades -- 

− Estimació despeses financeres -- 

− Altres despeses d'enviament 13.643,66  

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments  -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades -- 

− Despeses fora de termini -- 

− Despeses de naturalesa no electoral  -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] 13.643,66 

E) Subvenció per rebre 13.197,56 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] 446,10 

  5. LÍMIT MÀXIM DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL INSULAR (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 73.720,48 

Despeses per considerar a l'efecte del límit màxim de despeses 53.481,47 

Excés en el límit de despeses  NO 

Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG) 14.744,10 

Despeses per considerar a l'efecte de límit en premsa i ràdio 3.590,88 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art. 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

a. OBSERVACIONS 

Recursos declarats 

La formació política declara 62.115,36 euros comptabilitzats com a ingressos en el compte de 
resultats de l'activitat electoral. D'acord amb els resultats electorals obtinguts, la subvenció 
màxima teòrica que li correspondria és de 62.320,07 euros. Per tant, hi ha una infravaloració 
dels ingressos comptabilitzats per un import de 204,71 euros, tenint en compte que les 
despeses declarades ascendeixen a 66.699,03 euros. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses per operacions ordinàries 

En el compte 65290000 «Altres serveis, activitat electoral» figura un càrrec per un import de 20 
euros, corresponent a una donació a una entitat financera, per l'obertura d'un compte corrent 
d'estalvi ètic a l'entitat. Aquesta despesa no es considera electoral subvencionable, ja que no 
compleix el que disposa l'article 130 de la LOREG. Aquesta despesa de naturalesa no electoral 
no s'han considerat a l'efecte del compliment del límit màxim de despeses. 

Despeses per enviaments de propaganda electoral 

D'acord amb els resultats electorals obtinguts i d'acord amb els enviaments declarats —66.919 
enviaments a un preu unitari per elector de 0,197217—, l'import ascendeix a 13.197,56 euros. 
La formació política ha declarat despeses per enviaments per un import de 13.643,66 euros; 
per tant, s'ha produït un excés de despesa i aquesta s'ha de reclassificar com a despesa 
ordinària del procés electoral per un import de 446,10 euros. 

Pel que fa a les despeses reclassificades netes entre despeses per enviaments i despeses per 
operacions ordinàries, aquestes es consideren a l'efecte del límit màxim de despeses. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre Més per Menorca pel procés electoral al 
Consell Insular de Menorca: 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica 
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
 per rebre 

Per resultats electorals 48.917,80 53.055,37  53.481,47  48.917,80  

Per enviaments de propaganda 13.402,28  13.643,66  13.197,56  13.197,56  

Total subvenció 62.320,07  66.699,03  66.679,03  62.115,36  
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25. COALICIÓ ELECTORAL GENT PER FORMENTERA. 
PARLAMENT  

1. COMPROVACIONS FORMALS 
 Rendició dins termini SI 

Documentació formalitzada degudament SI 

Coherència interna de la comptabilitat retuda SI 

  2. RECURSOS DECLARATS (en euros) 
 Aportacions privades  -- 

Operacions d'endeutament  -- 

Bestretes de subvencions electorals  -- 

Aportacions del partit 9.858,79 

Altres ingressos  -- 

Total recursos declarats 9.858,79 

  3. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES (en euros) 
 A) Despeses declarades 9.858,79 

− Despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 de la LOREG)  -- 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses ordinàries 9.858,79 

B) Despeses reclassificades netes  -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries  -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades  -- 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Despeses d'enviaments de propaganda electoral justificades no cobertes per la subvenció -- 

E) Total despeses electorals ordinàries justificades [A+B-C+D] 9.858,79 

  4. DESPESES PER ENVIAMENT DE PROPAGANDA ELECTORAL (en euros) 
 A) Despeses declarades -- 

− Despeses financeres liquidades  -- 

− Estimació despeses financeres  -- 

− Altres despeses d'enviament -- 

B) Despeses reclassificades netes -- 

− Despeses per enviaments reclassificades com a ordinàries  -- 

− Despeses ordinàries reclassificades com a enviaments   -- 

C) Despeses irregulars -- 

− Despeses amb justificació insuficient o no justificades  -- 

− Despeses fora de termini  -- 

− Despeses de naturalesa no electoral   -- 

D) Total despeses electorals per enviaments justificats [A+B-C] -- 

E) Subvenció per rebre       -- 

F) Despeses declarades per enviaments no subvencionables [D-E] -- 

  5. LÍMITS DE DESPESES DEL PROCÉS ELECTORAL AUTONÒMIC (en euros) 
 Límit màxim de despeses electorals 9.797,32 

Despeses a considerar a efectes del límit màxim de despeses 9.858,79 

Excés en el límit de despeses  SI 

Límit de despeses de publicitat en premsa i radio (art. 58 LOREG) 1.959,46 

Despeses a considerar a efectes de límit en premsa i ràdio 0,00 

Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i radio NO 
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6. ENTITATS FINANCERES QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Import -- 

  7. PROVEÏDORS QUE NO HAN INFORMAT LA SINDICATURA (ART. 133 LOREG)  
 Nom -- 

Total -- 

  8. TRESORERIA DE CAMPANYA (en euros) 
 Compte bancari electoral SI 

Fons no ingressats en el compte electoral -- 

Despeses pagades amb càrrec a comptes no electorals -- 

Pagaments fora del termini establert en l'art 125.3 de la LOREG -- 

Deute amb els proveïdors -- 

Saldo tresoreria electoral 0,00 

 

a. OBSERVACIONS 

La Coalició electoral Gent per Formentera, la formen els partits següents: Partido Socialista 
Obrero Español (PSIB-PSOE) a les Illes Balears, Gent per Formentera (GxF) i Esquerra Unida 
de les Illes Balears (EUIB). 

Comprovacions formals 

D'acord amb el punt 3.1 de la Instrucció, la coalició ha tramès dins el termini legalment establert 
una relació detallada dels ingressos i les despeses de la campanya electoral, en el model 
simplificat de l'annex 1.2 de la Instrucció. 

b. DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS 

Despeses del procés electoral 

L'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 2 d'abril de 2019, fixa les 
quantitats actualitzades de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals 
per a les eleccions autonòmiques de 26 de maig de 2019, així com el límit de les despeses 
electorals a què es refereix l'apartat 2 de l'article 29 de la Llei 8/1986. 

La subvenció màxima teòrica que correspondria a la formació política pel resultat electoral 
obtingut, per escó i vots, és de 16.165,21 euros. Tot i això, cal tenir en compte que el límit 
màxim de despeses electorals determinat en funció del nombre d'habitants de la circumscripció 
on la formació política ha presentat candidatura és de 9.797,32 euros, a més d'un límit específic 
de 1.959,46 euros per les despeses de publicitat en premsa i ràdio. Per tant, aquest límit màxim 
de despeses se situa per sota de la subvenció que podria percebre atenent als resultats 
electorals. 

c. PROPOSTA DE SUBVENCIÓ 

En l'apartat II.3.A de l'informe es detalla el límit màxim de despeses electorals per a cadascuna 
de les formacions polítiques que han obtingut escó en el procés electoral al Parlament. La 
coalició ha declarat despeses per 9.858,79 euros, que excedeixen en 61,47 euros el límit 
previst de 9.797,32 euros, que suposa un excés inferior a l'1 %. 
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La Sindicatura de Comptes proposa una subvenció per rebre de 9.797,32 euros aplicant la 
reducció de 61,47 euros d'excés en el límit de la despesa, d'acord amb el que disposa l'article 
134.2 de la LOREG.  

En conseqüència, les subvencions que ha de rebre la Coalició Electoral Gent per Formentera 
pel procés electoral al Parlament són: 

 

Subvenció 
Subvenció màxima 

teòrica  
Despeses 
declarades 

Despeses 
justificades 

Subvenció per 
rebre 

Per resultats electorals 16.165,21 9.858,79 9.858,79 9.797,32 

Per enviaments de propaganda 1.484,85 0,00 0,00 0,00 

Total subvenció 17.650,06 9.858,79 9.858,79 9.797,32 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Informe sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de 
maig de 2019 

93 

IV. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
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1. CONCLUSIONS  

En els resultats de la fiscalització de les comptabilitats electorals de cada formació política 
s'indiquen determinades observacions que s'estima necessari assenyalar i que es resumeixen 
en les conclusions següents: 

1. D'acord amb el que estableix l'article 31 de la LEIB, en concordança amb l'article 133.1 de la 
LOREG, totes les formacions polítiques obligades a fer-ho han presentat davant la 
Sindicatura de Comptes la comptabilitat electoral, excepte Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, per a la campanya de les eleccions als Consells Insulars de Mallorca, de 
Menorca i d'Eivissa, i Vox-Baleares per a les campanyes de les eleccions al Parlament i al 
Consell Insular de Mallorca.  

2. Totes les formacions polítiques han presentat comptabilitat separada per a cadascun dels 
processos electorals, autonòmic i insular, excepte el cas d'El Pi - Proposta per les Illes, que 
ha presentat la comptabilitat del Consell Insular de Mallorca i el Consell Insular de Menorca 
conjuntament. La majoria ha presentat factures diferenciades o imputacions proporcionals 
per als dos processos. 

3. La informació sobre les despeses no sempre conté el detall suficient sobre el bé o servei de 
què es tracta, o sobre la utilització d'aquest en la campanya electoral, la qual cosa dificulta 
la seva consideració com a despesa electoral; així com sobre el seu preu unitari a l'efecte 
de verificar-ne la raonabilitat de l'import. En l'apartat de l'Informe corresponent a cada 
formació política s'indiquen les despeses que han estat considerades insuficientment 
justificades o no justificades i les que s'han considerat despeses de naturalesa no electoral. 

4. Tots els partits han fet servir de forma exclusiva el compte electoral, tant per ingressar els 
fons de campanya com per pagar les despeses electorals, d'acord amb el que disposa 
l'article 125.1 de la LOREG.  

5. La Coalició Electoral Gent per Formentera és l'única de les formacions polítiques que ha 
presentat la comptabilitat electoral i que ha superat els límits de despesa electoral establerts 
en la normativa vigent. Pel que fa a la resta de formacions polítiques, no han superat els 
límits de despesa electoral, malgrat que les despeses que ha justificat alguna formació 
política superin la subvenció màxima per resultats electorals. 

6. Totes les empreses que han facturat per imports superiors a 10.000 euros i les entitats 
financeres han complert l'obligació de trametre informació detallada a la Sindicatura de 
Comptes, d'acord amb el que disposa l'article 133.3 i 5 de la LOREG. 

7. Tenint en compte els resultats de la fiscalització per a cada formació política, aquesta 
Sindicatura de Comptes ha formulat cinc propostes de no-adjudicació corresponent a dos 
partits (Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía i Vox - Baleares), que corresponen a cinc 
processos electorals: Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. Consell Insular de Mallorca, 
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. Consell Insular de Menorca, Ciudadanos - Partido 
de la Ciudadanía. Consell Insular d'Eivissa, Vox - Baleares. Parlament i Vox - Baleares. 
Consell Insular de Mallorca, de la subvenció disposada en l'article 134.2 de la LOREG. 

8. Cap formació política de les que han rebut bestretes amb càrrec a les subvencions per 
despeses electorals ha de tornar la quantitat bestreta, donat que totes han presentat els 
estats comptables a l'SCIB. 
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2. RECOMANACIONS 

Justificar els criteris d'imputació de forma clara entre els diferents processos electorals 
que es produeixin de forma concurrent i sol·licitar factures diferenciades per a cada 
procés sempre que sigui possible. 

Detallar suficientment en què consisteix el bé o servei adquirit, la data en què 
efectivament s'executa, la seva utilitat en els processos electorals concrets i la seva 
imputació al concepte de despeses electorals definits en l'article 130 de la LOREG.    
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V. ANNEX 
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VI. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Es va trametre a cada formació política la part corresponent de l'Informe provisional de 
fiscalització de la comptabilitat electoral, a fi que formulessin les al·legacions i presentessin els 
documents i justificants que estimessin adients, de conformitat amb el que disposa l'article 30 
del Reglament de règim interior de l'SCIB. 

Han formulat al·legacions a aquest Informe de fiscalització les formacions polítiques següents: 
Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía i 
Més per Menorca.  

Els números i les dates de registres de les al·legacions presentades per processos són els 
següents:  

 Partido Socialista Obrero Español, pels processos al Parlament, al Consell 
Insular de Menorca i al Consell Insular d'Eivissa, amb el RGE núm. 
1345/2019, de 25 de novembre. 

 Partido Popular, pel procés al Parlament amb el RGE núm. 1375/2019; pel 
procés al Consell Insular de Mallorca, amb el RGE núm. 1376/2019; pel 
procés al Consell Insular de Menorca, amb el RGE núm. 1377/2019, i pel 
procés al Consell Insular d'Eivissa, amb el RGE núm. 1378/2019, tots de 28 
de novembre. 

 Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, pel procés al Parlament, amb el RGE 
núm. 1386/2019, de 29 de novembre. 

 Més per Menorca, pels processos al Parlament i al Consell Insular de 
Menorca, amb el RGE núm. 1329/2019, de 21 de novembre. 

Totes les al·legacions formen part d'aquest Informe i les podeu consultar en el seu punt VIII.  

Les al·legacions han estat analitzades i avaluades, i s'ha suprimit o modificat el text de l'Informe 
quan la Sindicatura de Comptes n'ha acceptat el contingut ha estat acceptat, en tot o en part. 
Quan no s'ha alterat l'Informe ni emès opinió sobre el contingut de les al·legacions, és que 
aquestes o són explicacions que confirmen els fets i les valoracions exposades, o no s'han 
justificat de forma adequada els criteris o les afirmacions mantingudes en l'al·legació. 
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VII. APROVACIÓ DE L'INFORME 

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en l'exercici de la funció 
fiscalitzadora que li atribueix l'article 4 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears, va acordar d'aprovar l'Informe 172/2019 sobre la comptabilitat 
dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de maig de 
2019, en la sessió de dia 11 de desembre de 2019. 
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VIII. AL·LEGACIONS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Procés electoral al Parlament de les Illes Balears 

Procés electoral al Consell Insular de Menorca 

Procés electoral al Consell Insular d’Eivissa 

  



 



Partit
Socialista

de les
Illes Balears

Comissió  
Executiva 

PSIB-PSOE

Miracle, 1, 1r
07002 Palma

T. 971 727544
F. 971575172

w
w

w
.psib-psoe.org   -    balears@

psib-psoe.org 

 
 
 
 

 
Jo Miquel Ramon Matas, amb DNI 78202324R, com Administrador 

Electoral del PSIB-PSOE, presento davant aquest Sindicatura de Comptes les 
següents al·legacions, al informe provisional sobre la comptabilitat dels 
processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de 
maig de 2019 
 
AL·LEGACIONS al procés electoral del Parlament Balear: 
 
1) Part de la factura 2190540 de Grup Trui per un import de 1.137,40 €. 
          Al·legació: Insistim amb el que vàrem argumentar amb anterioritat. La 
cancel·lació d'un acte electoral per causes de força major (va ploure i no es va 
poder celebrar), entenem que és una despesa subvencionable. No ens consta 
que normativament no es pugui subvencionar, ja que la despesa s'ha produït, 
s'ha pagat, i és clarament electoral. Per la mateixa raó, una pancarta demanant 
el vot que el mateix dia el vent trenca, uns enviaments electorals que al final no 
arriben al votant per accident del repartidor, o la producció d'un vídeo que s'ha 
dut a terme i no es pot penjar a les xarxes per causes sobrevingudes i no 
imputables al creditor o al Partit, són considerades despeses electorals, entenem 
que també ho han de ser les despeses reals d'un míting que no s'ha pogut fer per 
força major, no imputable al Partit o al Creditor. 
 
2) Factura 19189 de Virtual Think Comunicacion sl de 3.025,00 €. 
          Al·legació: La Sindicatura considera que per ser una revista d'àmbit 
municipal no es pot imputar a aquest procés electoral. En aquest cas, cal 
considerar que la publicitat no demanava el vot per la candidatura municipal, 
ho feia d'una forma genèrica pel PSIB-PSOE, amb fotos de la Candidata al 
Govern Balear, Francina Armengol. Per això entenem que, almenys el 50% de 
la mateixa, sí que es pot considerar imputable a aquest procés electoral. 
 
 
AL·LEGACIONS al procés electoral del Consell  Insular de Menorca. 
 
Factura 153 de Lluis Real Florit per un import de 1.065,60 €. 
          Al·legació: El repartiment de clavells és una tradició del nostre Partit a 
l’Illa de Menorca quan es fan mercats i actes en presencia dels nostres 
candidats per a les eleccions al Consell Insular de Menorca. Aquesta factura 
conté la despesa dels clavells entregats en diferents actes que va fer la nostra 
candidata i actual Presidenta del Consell Insular de Menorca Susana Mora. 
Entenem per tant, que és una despesa electoral que correspon a aquest procés 
electoral i no a un altre. 



Partit
Socialista

de les
Illes Balears

Comissió  
Executiva 

PSIB-PSOE

Miracle, 1, 1r
07002 Palma

T. 971 727544
F. 971575172

w
w

w
.psib-psoe.org   -    balears@

psib-psoe.org 

 
 
 
 

 
 
AL·LEGACIONS al procés electoral del Consell Insular d’Eivissa: 
 
1) Factura 19/24 de Fires Congressos i Esdeveniments d’Eivissa SAU per un 
import de 1.976,80 €. 
          Al·legació: Si bé aquest fou un acte previ a les eleccions Generals de 28 
d’Abril, s’ha imputat a aquest procés electoral perquè fou un Acte d’àmbit 
exclusivament insular, de precampanya a les eleccions al Consell Insular i la 
intervenció que es va fer durant el mateix, fou del nostre candidat al Consell 
Insular d’Eivissa, Vicent Torres Guasch.  
 
2) Factura 11/2019 de Beatriz Rosselló Guasch de 1.815,00 €. 
          Al·legació: La naturalesa de la despesa és la gestió de xarxes, premsa i la 
pàgina web electoral el Maig de 2.019. Per això hem demanat al creditor una 
ampliació de concepte de la factura, que adjuntem. 
 
 
Palma a 18 de Novembre de 2019 
Miquel Ramon Matas  
Gerent PSIB – PSOE i administrador electoral 

 





 



PARTIDO POPULAR 

Procés electoral al Parlament de les Illes Balears 

  



 











PARTIDO POPULAR 

Procés electoral al Consell Insular de Mallorca 

  



 









 



PARTIDO POPULAR 

Procés electoral al Consell Insular de Menorca 

  



 









 



PARTIDO POPULAR 

Procés electoral al Consell Insular d’Eivissa 

  



 











CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

Procés electoral al Parlament de les Illes Balears 

  



 



 
 
 

   

 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Reg. Inscripción 1.913. Calle Alcalá, núm. 253, 28027-Madrid 

   

 

Dª Andrea García Vicens, con DNI 46466100M, y, como administradora general de la 

Campaña de Elecciones al Parlament de Illes Balears celebradas el pasado 26 de mayo 

de 2019, según tiene acreditado ante la Junta Electoral de las Islas Baleares, por medio 

del presente escrito -una vez recibido el Anteproyecto del Informe fiscalización de las 

contabilidades electorales con fecha 13 de noviembre – viene a interponer lo siguiente: 

 

ALEGACIONES 

 

• Diario de Ibiza: Respecto a la factura M0000210, los datos de la misma no 

corresponden a los publicados en el informe provisional remitido, siendo el 

importe correcto de 1.270,50€. 

 

• Editora de Medios Valencia, Alicante y Castellón: Referente a la factura 

0120039348 de 1.210€, en la misma viene identificada la campaña Electoral a la 

que se ha destinado el gasto siendo esta la campaña electoral al Parlament de 

Illes Balears, única y exclusivamente. Anexamos nuevamente dicha factura. 

 

 

• Eventisimo, S.L.U. con número de factura 19-0963 por importe de 12.947€. 

Nuestra formación ya presento ante esta Sindicatura, un certificado firmado por 

la Administradora Electoral indicando que el servicio de furgonetas técnicas 

contratado asistió únicamente a los actos realizados por la candidatura al 

Parlamento Balear. En ningún caso, dicha furgoneta, ha prestado servicio tanto 

a la campaña de elecciones municipales como a la campaña de los Consells 

Insulars. Además, al certificado se adjuntó el contrato de servicios de este 

proveedor donde figuraba que el gasto del servicio contraído iba destinado 

únicamente a dicha campaña electoral.  

 

• Eytam, S.L. con número de factura 3/189828 de 300€ del 12 de abril, por alquiler 

de sala, está dentro de las fechas al proceso electoral a las elecciones 

Autonómicas (del 1 de abril al 26 de mayo) y, por tanto, no hay razón alguna para 

ser excluido como gasto subvencionable por los motivos indicados en el informe 

provisional. Que el inicio de otra campaña electoral coincidiera con la fecha del 



 
 
 

   

 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Reg. Inscripción 1.913. Calle Alcalá, núm. 253, 28027-Madrid 

   

servicio no implica que dicho servicio esté relacionado con otro proceso 

electoral. 

 

• Son Caulelles Nou, S.A. con número de factura A-1/2019 de 24/05/2019, el 

Partido certifica que, aunque en la factura no consta su naturaleza electoral la 

misma corresponde para la candidatura a la campaña al Parlament de Illes 

Balears. Se ha intentado contactar con el proveedor para incluir este dato, siendo 

imposible el contacto con ellos. 

 

 

• De la factura 1594 por importe 847€ del proveedor La Pitiusa Internet, S.L. el 

partido aporta la factura donde especifica el 50% del gasto corresponde a la 

campaña Autonómica a la que corresponde dicha fiscalización, por lo que esta 

Sindicatura considere como gasto subvencionable el importe de 423,50€. 

 

 

Por todo lo expuesto solicitamos a esta Sindicatura se tengan por validas estas 

aclaraciones y subvencione el importe total de gasto.   

 

 

 

 

 

Madrid, a 29 de noviembre de 2019. 

Andrea García Vicens 

Administradora General de Campaña Parlament Illes Balears 







MÉS PER MENORCA 

Procés electoral al Parlament de les Illes Balears 

Procés electoral al Consell Insular de Menorca 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
www.mespermenorca.cat 

 
Ciutadella - Captius de Constantinoble, 53 – 07760              Maó - Cós de Gràcia, 29 – 07702 
Tel 971 38 19 50 - 618 966 881              Tel 971 36 40 11 – 660 182 763 
Administració: contacte@mespermenorca.cat               Comunicació: comunicació@mespermenorca.cat 
 
             Pàg. 1 de 1 

 
Francesca Eva Florit Sans, amb DNI 41.501.721-S, com a Administradora electoral de Més per 
Menorca, amb NIF G16614554 
Referència : Eleccions 2019 
Assumpte : Informe provisional sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insular de maig de 2019 
 
EXPOSA : 
 
Que es va rebre el 18 de novembre l’informe provisional sobre la comptabilitat dels processos 
electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insular de maig de 2019. 
 
Quan al Parlament: 
 
Un cop revisades les seves Observacions dels Recursos declarats, les Irregularitats en la 
comptabilització de despeses per operacions ordinàries i despeses per enviaments de propaganda 
electoral, S’ACCEPTEN, es modifiquen i incorporen les seves propostes i consideracions. 
 
Quan al Consell insular de Menorca :  
 
Un cop revisades les seves Observacions dels Recursos declarats, les Irregularitats en la 
comptabilització de despeses per operacions ordinàries i despeses per enviaments de propaganda 
electoral, S’ACCEPTEN, es modifiquen i incorporen les seves propostes i consideracions. 
 
A Maó, a vint-i-un de novembre de 2019. 

 
Administradora electoral 
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