
 

                                                              
Sr. Julio Martínez Galiano 
President de l’IMI  
 
El 8 de setembre de 2004  es va licitar un contracte per la “Prestació Integral dels Serveis 
Tecnològics i de Qualitat del Ajuntament de Palma” (PistCap) i es va adjudicar primer a GEDAS 
i l’any 2005 es va subrogar en el seu lloc a T-Systems. La duració del contracte era de 10 anys i 
suposava un import de 5.153.760 €/any.   
 
Degut als continuats incompliments de contracte per part de T-Systems, es varen deixar 
d’abonar les factures mensuals. Per a la resolució del conflicte es varen contractar dues 
consultores externes, una l’IMI i l’altre T-Systems per arribar a un document de consens que 
contemples la quantificació econòmica dels treballs realitzats. 
 
Al Consell Rector del 17 d’octubre de 2011  es va aprovar el calendari de pagaments a            
T-Systems, després que un informe conjunt de dues consultories valoràs el que s’havia fet des 
de l’inici del contracte (1 d’octubre de 2004) fins 30 de juny de 2011. 
 
En resum, el contracte preveia 110 activitats i T-Systems va declarar una despesa de 38,878 M 
d’€. Aquestes dues consultores varen reconèixer 26 activitats vàlides per un import final de 
27,056 M d’€ dels quals quedaven pendents per pagar  10.135.169,65 €. 
 
A l’informe d’intervenció de 14 d’octubre de 2011, i que acompanya l’acord anterior,  determina, 
entre d’altres, que les factures emeses per T-Systems, a partir de juliol de 2011, hauran 
d’especificar a quins programes o prestacions s’han aplicat i el seu corresponent 
desglossament. 
 
També es va acordar que el Gerent, en un termini de 45 dies, subscriuria de comú acord amb 
T-Systems el projecte de transició (Pla 45) a executar fins arribar a la finalització del contracte 
prevista el 30 de setembre de 2014 (si no es prorroga per 6 mesos més). 
 
Al Consell Rector de 16 de gener de 2012  es va informar de les “futures relacions contractuals 
amb T-Systems” i tal i com figura a l’acta vostè, Sr. Martínez, va establir la data límit del 6 de 
febrer de 2012 per tenir el Pla 45. Un Pla que a data d’avui no s’ha duit a terme. 
 
I també va explicar que ara T-Systems passaria a ser soci tecnològic, deixant de ser sols un 
proveïdor. Davant la pregunta: quina diferència comporta el canvi de relacions, quines són les 
contraprestacions i quin és el contracte que regula aquesta situació? va contestar que això “sols 
era una actitud diferent”. 
 
I incidint en aquesta nova relació amb T-Systems el Sr. Navarro, vicepresident de l’IMI, va 
explicar que a “partir d’ara es disposarà d’una relació mensual amb desglossament del cost. Si 
un projecte no interessa s’hi renunciarà, baixarà la quota o es dedicarà a una altra cosa”.  i 
vostè, Sr. Martínez, va completar aquesta observació dient que “abans es pagava una quota 
que incloïa el projecte sencer. Ara se sabrà el que s’està pagant”.  
 
Al Consell Rector de 23 d’abril de 2012  es va dur l’ordre de pagament de les factures 
corresponents des de juliol 2011 a Març de 2012 per un import total de 4.597.352,82 € . (9 
mesos a raó de 510.816,98 €) 
 
Aquests acords anaven acompanyats d’un document signat pel Responsable de la Direcció 
d’Innovació, Sr. Nieto que establia que “l’objectiu de l’informe no era en cap cas la valoració 
econòmica dels serveis prestats ni tampoc si aquests serveis es corresponen amb els 
inicialment pactats en el contracte”. 



 

 
Al Consell Rector de 27 de juliol de 2012  es va aprova l’ordre de pagament de 510.816,98 
corresponent al més d’abril de 2012, atès l’acceptació de l’informe mensual presentat per        
T-Systems, de l’estat de tasques i dels serveis prestats, al Comitè Operatiu del Servei (Comitè 
integrat per personal de l’IMI i de T-Systems). 
 
Al Consell Rector de 30 de novembre de 2012  es va aprovar l’ordre de pagament de 
2.043.267,92 € corresponent al més de maig, juny, juliol i agost de 2012, (4 mesos a raó de 
510.816,98 €) atès l’acceptació de l’informe mensual presentat per T-Systems, de l’estat de 
tasques i dels serveis prestats, al Comitè Operatiu del Servei (Comitè integrat per personal de 
l’IMI i de T-Systems).  
 
Al Consell Rector de  22 juliol de 2013  es va aprova abonar a T-Systems el import de 
5.035.282,35 € corresponents a la facturació des de setembre de 2012 fins al juny de 2013 (10 
mesos a raó de 510.816,98 €) 
 
Però, en aquest cas, s’acompanya dit acord amb un informe del Cap d’Àrea d’Informàtica de 
l’IMI, Sr. Arbós, que condiciona l’abonament d’aquest import, a executar en temps i forma una 
sèrie de mesures correctores. Posant, per tant, de manifest que hi ha una sèrie 
d’incompliments. 
 
Els incompliments evidenciats en aquest informe, de 15 de juliol de 2013, no estan quantificats 
i, per tant, fa difícil saber quin percentatge del total de la factura representen.  
 
I per altre banda, tampoc especifica si aquests incompliments ho són des del principi d’aquesta 
legislatura, quan es va re-negociar amb T-Systems una “nova relació”.  
 
Davant aquests fets, la coalició MÉS demana al President de l’IMI que realitzi urgentment les 
següents accions: 

 
• Paralització immediata de qualsevol pagament a T-Systems. 
• Reclamar a T-Systems el detall de les factures per saber que és el que s’està pagant. 
• Que es quantifiquin la totalitat de les feines contractades i no realitzades per part de     

T-Systems. Una vegada identificats el valor monetari dels treballs no realitzats, exigir no 
abonar aquestes quanties.  

• I que es faci un estudi  del grau d’execució i compliment del contracte signat amb l’IMI 
l’1 d’octubre de 2004 fins a dia d’avui. Amb l’objectiu d’exigir el compliment de la totalitat 
del  contracte per part de l’empresa contractada, abans de la seva finalització,  el 30 de 
setembre de 2014, tal i com recull l’article 110 del RDL 2/2000: “1. El contrato se 
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.” 

 
 
 
Palma, 2 de setembre del 2013   
 
 
 
Marisol Fernández Barrero 
Regidora del grup municipal MÉS 
 
 


