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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 21 DE GENER DE 2015 
 

PREDIDÈNCIA 

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (22-12-2014  I  7-1-2015) 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 2.  PROPOSTA D’EXECUCIÓ, EN ELS SEUS ESTRICTES TERMES, 
DE LA SENTÈNCIA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS NÚM. 
509/2014, DE 22 D’OCTUBRE, DE ANUL·LA L’ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 13 DE FEBRER DE 2009, D’ESTIMACIÓ DE RECURS 
D’ALÇADA (INTERÈS GENERAL CAMP DE GOLF SON BACO, MUNICIPI 
DE CAMPOS). 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 

d’Urbanisme i Territori que diu: 

 

Vist que, mitjançant ofici de la Secretària del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 

de Palma, de data 10 de desembre de 2014, que té entrada en el Registre General del 

Consell Insular en data 16 de desembre següent, es remet testimoni de la sentència 

dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

les Illes Balears en data 22 d’octubre de 2014, en el recurs d’apel·lació 148/2014, que 

revoca la sentència núm. 159/2014, de 30 d’abril, dictada per l’expressat Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 3, interessant que es dugui a efecte el que s’ha acordat 

pel Tribunal Superior, procedeix adoptar pel Consell Executiu, òrgan que va dictar 

l’acte administratiu objecte d’impugnació en via contenciosa, els preceptius acords 

d’execució en els seus estrictes termes. 

 

Per l’exposat, i als efectes prevists a l’article 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, que determina que les parts 

estan obligades a complir les sentències en la forma i termes que s’hi consignin; 

s’eleva al Consell Executiu la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

1r. Executar, en els seus estrictes termes, la sentència de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 509/2014, 

de 22 d’octubre, recaiguda en el recurs d’apel·lació 148/2014 interposat contra la 

sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, núm. 159/2014, de 30 

d’abril, que es va dictar en el procediment de recurs contenciós administratiu ordinari 

núm. 58/2009. El veredicte de la referida sentència núm. 509/2014, de 22 d’octubre, 

del Tribunal Superior de Justícia, resol estimar el recurs d’apel·lació interposat per la 

representació processal de l’entitat Golf de Campos Son Baco, S.A., contra la 
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sentència del Jutjat Contenciós, que es revoca i, en el seu lloc, acorda l’anul·lació de 

l’acord d’aquest Consell Executiu adoptat en sessió de 13 de febrer de 2009, que va 

estimar el recurs d’alçada interposat pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la 

Naturalesa contra l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Patrimoni Històric en data 28 de juliol de 2006. 

 

2n. Conforme el disposat en el fonament jurídic cinquè de la referida sentència del 

Tribunal Superior de Justícia, l’anul·lació de l’acord d’aquest Consell Executiu de 

data 13 de febrer de 2009, comporta la recuperació de la validesa de l’acord adoptat 

per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en 

sessió de data 28 de juliol de 2006, en virtut del qual es va atorgar la declaració 

d’interès general per a una activitat de camp de golf i oferta complementària hotelera 

a emplaçar en la finca Son Baco del terme municipal de Campos, promoguda per 

l’entitat demandant. Així mateix, d’acord amb el que disposa el fonament jurídic quart 

de la resolució judicial, i a l’efecte de l’oportuna constància a l’expedient 

administratiu, assenyalar que s’entén igualment anul·lat el punt 2n de l’acord del 

Consell Executiu en referència a la impossibilitat de concessió de les llicències 

municipals sol·licitades amb posterioritat a la declaració d’interès general, sense 

perjudici que, després de l’eventual concessió de les llicències, per l’Ajuntament es 

volgués procedir d’acord amb el que assenyala el penúltim paràgraf de l’esmentat 

fonament jurídic quart de la Sentència. 

3r. Atès que l’Ajuntament de Campos no es va personar com a codemandat en el 

procediment contenciós administratiu, donar-li trasllat dels presents acords 

d’execució, així com de la resolució judicial, als efectes oportuns. 

4t. Donar trasllat dels presents acords a l’òrgan jurisdiccional, per conducte de 

l’Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca, als efectes previnguts a l’article 

104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa. 

 

 PUNT 3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE ROTONDA D’ACCÉS AL CAMÍ DE SON REUS DES DE 
LA CARRETERA MA-11. CLAU: 14-07.0-ML.EXP. 33/2014, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 

d’Urbanisme i Territori que diu: 

 

Antecedents 

1. Dia 20 de novembre de 2014 el conseller executiu del Departament de d’Urbanisme 

i Territori va iniciar l’expedient de contractació relatiu a l’obra del Projecte de 

construcció de rotonda d’accés al camí de son Reus des de la carretera Ma-11. Clau: 

14-07.0-ML. Exp. 33/2014, mitjançant procediment obert, d’acord amb l’informe 

justificatiu del Sr. CMG, cap del Servei d’Explotació Conservació, en la mateixa data. 
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2. Dia 9 de gener de 2015, el Sr. PJRA, cap de la Secció de Contractació de la 

Direcció Insular de Carreteres, en va emetre l’informe jurídic; dia 14 de gener de 2015, 

es va emetre la conformitat del secretari general adjunt i, dia 15 de gener de 2015, el 

de fiscalització prèvia de l’expedient número 33/2014. 

Fonaments 

D’acord amb el paràgraf segon de la disposició transitòria primera del Decret 

d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 

111, de 21 de juliol), modificat dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 

d’octubre), dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril) i dia 11 d’abril de 

2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, 

correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions 

per import superior a dos-cents mil euros (200.000,00 €), en els casos d’obres de 

infrastructura del Departament d’Urbanisme i Territori i quan la competència no 

correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara 

endavant, TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest 

expedient. 

Per tant, propòs que el Consell Executiu acordi: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de construcció de rotonda 

d’accés al camí de son Reus des de la carretera Ma-11. Clau: 14-07.0-ML. Exp. 

33/2014, mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel 

qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol 

empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 

d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el 

Llibre III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha 

d’assistir l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 

del TRLCSP: 

President: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d'Urbanisme i Territori 

 Suplent: Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi 

Ambient 

Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 

Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 

 Sr. Francesc Grimalt Vigo, enginyer d’Actuació Viària. 

 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 

 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
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 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 

 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària 

Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació del 

Departament d’Urbanisme i Territori. 

Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament d’Urbanisme 

i Territori. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini 

de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci 

en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 

presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 

que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar una despesa per l’import total de vuit-cents disset mil, nou-cents trenta-

set euros amb set cèntims (817.937,07€), que es corresponen a sis-cents setanta-cinc 

mil nou-cents vuitanta-un euros amb cinc cèntims (675.981,05  €), de base imposable, 

i cent quaranta-un mil nou-cents cinquanta-sis euros amb dos cèntims (141.956,02 €), 

que es corresponen al 21 % de l’IVA, despesa que s’ha de finançar amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 55 45300 60900 (RC 220150000013) del pressupost vigent 

del Consell. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de 

les Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies 

naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord 

amb els articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o 

inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 

suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per 

a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 

l’endemà de resoldre les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. CONCESSIÓ DE LES 
APORTACIONS ECONÒMIQUES, ANUALS I ORDINÀRIES DE L’ANY 2015 
DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI BONET.  
 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 

Esports que diu: 
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PROPOSTA 
 
ANTECEDENTS. 1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 2 de novembre de 1998, 

va acordar constituir la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que passà a ser 

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, per acord del 

Patronat pres en la sessió de dia 26 d’abril de 2006, a fi d’incorporar al patrimoni de 

la Fundació les cases pairals del Pare Ginard i de Blai Bonet. 

2. La Fundació ha sol·licitat a través de la documentació pertinent, amb data de 

registre d’entrada de 9 de gener de 2015, la concessió de les aportacions econòmiques 

que el Consell de Mallorca li ha de lliurar enguany.  

3. En els pressuposts de 2015, existeix crèdit adequat i suficient en les partides 

nominatives 20.33330.48900 i 20.33330.78900 dotades de amb 343.401,59 €  i 

90.000,00 €, respectivament, per atendre e les aportacions esmentades, en virtut dels 

documents comptables RC amb els núm. 22015/30 de l’aplicació 20.33330.48900 i 

22015/31 de l’aplicació 20.33330.78900. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, en la memòria pertinent, la 

concessió de les aportacions esmentades a càrrec de les aplicacions del Pressupost de 

2015. 

5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 

aspectes jurídics de la concessió de les aportacions assenyalades a favor de la 

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, a càrrec de les 

aplicacions del Pressupost de 2015. 

 

6. El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat 

la concessió de les aportacions assenyalades a favor de la Fundació Casa Museu 

Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet de l’any 2015. 

 

7. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de les aportacions 

econòmiques, anuals i ordinàries de l’any 2015 a favor de la Fundació Casa Museu 

Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet esmentades. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament 

d'Organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta 

d’ 

ACORD 

 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 1/2015 relatiu a la concessió de les aportacions 

econòmiques, anuals i ordinàries de l’any 2015 a favor de la Fundació Casa Museu 

Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet”, titular del NIF G 07928930, per un 

import de 343.401,59 € (capítol 4), en concepte de transferència corrent, per atendre 

per una banda, a les seves despeses de funcionament i al seu Pla d’activitats i, per 
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altra banda, una de 90.000,00 € (capítol 7 ), en concepte de transferència de capital, 

per tal de donar suport al seu Pla d’inversions. 

 

2.Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 343.401,59 € (capítol 4), en 

concepte de transferència corrent, i una altra de 90.000,00 €, en concepte de 

transferència de capital, a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare 

Ginard i Blai Bonet, titular del NIF G07928930, per atendre per una banda, al seu Pla 

d’activitats així com al seu funcionament i, per altra banda, al seu Pla d’inversions, 

respectivament, i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a favor de 

l’entitat esmentada, de 343.401,59 €, a càrrec de la partida 20.33330.48900 (RC núm. 

de referència 22015/30)  i, una altra de 90.000,00 €, a càrrec de la partida 

20.33330.78900 (RC núm. de referència 22015/31). 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 

presentat la documentació següent: 

 

            -     Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 

- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 

tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2016. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 

sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 

aval, d’acord amb la base d’execució 53.3 in fine del Pressupost de 2015, que 

estableix el següent: 

  

“4. Amb caràcter excepcional la consellera d’Hisenda i Funció Pública podrà 

concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 

l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 

l’obligació de prestar aval.” 

Posteriorment, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha d’atorgar la 

bestreta sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre 

gestor de la despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el 

recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini 

d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la present notificació. 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hom pot interposar: 

 

El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el 

termini  de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 

desestimació del recurs d’alçada. 

 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 

notificat la resolució, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu el Jutjat 

Contenciós Administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense 

limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

 

No obstant això, s’hi pot presentar qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, 

d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 
 

 


