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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 30 DE DESEMBRE DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (16-12-2015). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORT 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
ESPORT PER A TOTHOM DURANT L’ANY 2016 , MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura Patrimoni i Esports que diu: 
 

Antecedents 

1. Dia 26 d’octubre de 2015, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel 
Consell Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar 
l’expedient de contractació relatiu al servei per al desenvolupament del programa esport 
per a tothom durant l’any 2016, conforme a l’informe justificatiu del cap del Servei 
d’Esport Base, de data 25 d’octubre de 2015. 

2. Dia 18 de novembre de 2015, el cap de la Secció Jurídica de la Direcció Insular 
d’Esports en va emetre l’informe jurídic; dia 1 de desembre de 2015, es va emetre el de 
Secretaria General i, dia 21 de desembre de 2015, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. 225/15). 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), 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 
qual 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 al vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports que el Consell Executiu acordi: 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei per al desenvolupament del programa 
esport per a tothom durant l’any 2016. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
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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 de 
serveis 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’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: El senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. Suplent: el senyor Cosme Bonet Bonet 
conseller executiu d’Economia i Hisenda 

Vocalies: 

• El senyor Miquel Roca Jaume, cap del Servei d’Esport Base. Suplent: el senyor 
Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de Medicina de l’Esport  

• El senyor Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca. Suplent: el 
senyor Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt. 

• La senyora Elena Montejo Fuentes, interventora general del Consell de 
Mallorca. Suplent: La senyoras Brígida Llinas Ferrer, viceinterventora del 
Consell de Mallorca 

Secretaria: La senyora Ana Mª Catalán Carrera, cap del servei jurídic de Cultura. 
Suplent: La senyora Antonia Cifre Bibiloni, tècnica del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

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 consideren 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 la despesa per l’import total de 89.544,69 euros (vuitanta-nou mil cinc-
cents quaranta-quatre euros i seixanta nou cèntims), que es corresponen a setanta-cinc 
mil vuit-cents trenta-quatre euros ( 75.834,00 €), de base imposable, i tretze mil set-
cents deu euros i seixanta-nou cèntims (13.710,69€), que es corresponen al 21% de 
l’IVA, la qual s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.34101.22707 
(RC 220159000361) del pressupost de l’exercici 2016 del Consell. 

Aprovar anticipadament la despesa anticipada del present expedient fins arribar a la fase 
de proposta d’adjudicació que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48903  del pressupost 2016, i es sotmet l’adjudicació del contracte a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient als pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 per finançar les obligacions derivades del contracte. 

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 quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
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articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò 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, en els casos en què 
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. 

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU ALS SERVEIS D’AMBULÀNCIES PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 2016 EN 
ELS QUE COL·LABORARÀ, MITJANÇANT SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE, EL 
CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura Patrimoni i Esports que diu: 
 

Antecedents 

1. Dia 1 d’octubre de 2015, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel 
Consell Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar 
l’expedient de contractació relatiu als serveis d’ambulàncies per a les activitats i els 
esdeveniments esportius realitzats a Mallorca en 2016 en els que col·laborarà, 
mitjançant subvenció en espècie, el Consell de Mallorca, conforme a l’informe 
justificatiu de 30 de setembre de 2015 de la directora insular d’Esports.  

2. Dia 21/10/2015, el cap de la Secció jurídica de la Direcció Insular d’Esports en va 
emetre l’informe jurídic; dia 27/10/2015, es va emetre el de Secretaria General i, dia 
3/12/2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. [199.2/15]). 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), 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 
qual 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 al vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports conseller executiu que el Consell Executiu acordi: 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de serveis d’ambulàncies per a les 
activitats i els esdeveniments esportius realitzats a Mallorca en 2016 en els que 
col·laborarà, mitjançant subvenció en espècie, el Consell de Mallorca. 
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2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 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 de 
serveis 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’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: El senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. Suplent: el senyor Cosme Bonet Bonet 
conseller executiu d’Economia i Hisenda 

Vocalies: 

• El senyor Miquel Roca Jaume, cap del Servei d’Esport Base. Suplent: el senyor 
Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de Medicina de l’Esport  

• El senyor Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca. Suplent: el 
senyor Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt. 

• La senyora Elena Montejo Fuentes, interventora general del Consell de 
Mallorca. Suplent: La senyoras Brígida Llinas Ferrer, viceinterventora del 
Consell de Mallorca 

Secretaria: La senyora Ana Mª Catalán Carrera, cap del servei jurídic de Cultura. 
Suplent: La senyora Antonia Cifre Bibiloni, tècnica del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

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 consideren 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 la despesa per l’import total de setanta-nou mil nou-cents setanta-cinc 
euros 79.975,00 €,  la qual s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48903   (RC 220159000323) del pressupost 2016 del Consell.  

Aprovar anticipadament la despesa anticipada del present expedient fins arribar a la fase 
de proposta d’adjudicació que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48903  del pressupost 2016, i es sotmet l’adjudicació del contracte a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient als pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 per finançar les obligacions derivades del contracte. 

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 quinze (15) 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 ò inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 
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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, en els casos en què 
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. 

 

APROVACIÓ DE  CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura Patrimoni i Esports que diu: 

Antecedents 

Vista la memòria justificativa de la cap de Secció de Foment de l’Esport de data 7 
d’octubre de 2015, amb el vistiplau de la directora insular d’Esports. 

Vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics i l’informe núm. FS-101/15 de data 
11/12/2015 de fiscalització prèvia. 

Atès el  previst a l’apartat f) de l’article 1 del Decret de 10 de juliol de 2015, (BOIB 
núm. 109 de 18 de juliol), correspon al Consell Executiu del Consell del Consell de 
Mallorca, l’aprovació de les convocatòries de subvencions quan la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tot això, propòs al Consell Executiu que adopti el següent: 

Acord: 

Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de l’activitat 
esportiva dels clubs esportius de Mallorca, que s’annexa a aquest acord.  

Segon.- Autoritzar la despesa per un import de 150.000,00 €, amb càrrec l’aplicació 
pressupostària 20 34101 48901 del pressupost de despeses de Consell de Mallorca per a 
l’any 2016. D’acord amb l’article 56 del RD887/2006, de 21 de juliol , pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions, la concessió de les 
subvencions d’aquesta convocatòria estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en l’exercici pressupostari 2015. 

Quart.- Delegar a favor del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports l’atribució per a declarar el desistiment de la petició de les entitats 
sol·licitants, previst a l’article 71.1 de la Llei 3/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Tercer.- Ordenar la publicació d’aquestes bases en el BOIB. 

 

Recursos 

Contra l’acord que aprova aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de 
Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació. 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, es pot interposar el recurs 
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contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la notificació de la desestimació del recurs d’alçada. Contra la desestimació per 
silenci del recurs d’alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el 
termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.  

Aquesta es produeix un cop transcorreguts tres mesos d’haver interposat el recurs, sense 
que se n’hagi notificat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si escau, 
qualsevol altre recurs que sigui pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

 

1. Objecte i finalitat de la convocatòria 

1.1 Les ajudes econòmiques d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament de 
l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca.  

1.2 La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la 
intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport a la societat mallorquina, 
especialment als menors en edat escolar. 

 

2. Beneficiaris de la convocatòria 

1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els clubs esportius mallorquins, d’acord 
amb l’establert a l’article 44 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les 
Illes Balears, que compleixin les següents condicions: 

1.1 Estar legalment constituïts i inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les 
Illes Balears. 

1.2 Tenir esportistes en edat escolar (entre els 6 i 16 anys, nascuts entre 
l’1/01/2000 i el 31/12/2010) en possessió de la llicència esportiva expedida per 
la federació esportiva que correspongui. 

1.3 Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de les 
obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el Consell de Mallorca. 

2. Queden exclosos expressament d’aquesta convocatòria: 

2.1 Les federacions esportives 

2.2 Les Societats Anònimes Esportives, i els clubs que participin en lligues 
professionals. 

2.3 No poden acollir-se a l’ajuda econòmica les entitats en les quals concorre 
alguna de les prohibicions establertes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni clubs que no es 
trobin legalment constituïts. 



 7 

3. Cada Club únicament pot presentar una  sol·licitud  per poder fer front a  les 
diferents despeses originades de la pròpia activitat esportiva del Club.  

4. En el cas de clubs filials poden sol·licitar l’ajuda cada club filial, sempre que: 

4.1 El club filial disposi del seu propi NIF. 

4.2  I, les factures que presenti per a ser justificades estiguin dirigides a nom del 
club filial i el pagament d’aquestes es realitzi pel club filial beneficiari de 
l’ajuda.  

 

3. Despeses subvencionables 

1. Són despeses subvencionables les activitats realitzades entre el 21 de gener de 2015 i 
el 31 de desembre de 2015, pels clubs esportius que reuneixin els requisits esmentats al 
punt 2  d’aquesta convocatòria. Les factures han de ser de data compresa entre el 21 de 
gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015 i han d’estar pagades en el mateix període 
esmentat (21/01/2015 i 31/12/2015). 

Les despeses subvencionables han de ser assumides per l’entitat beneficiària (factures a 
nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat beneficiària). 

En el cas de despeses, com d’assegurances o federatives, que siguin per un període que 
no es correspongui a l’indicat a la base 3.1, s’ha de imputar només la part proporcional 
de dita despesa que es correspongui amb el període subvencionable (21/01/2015 i 
31/12/2015), tant al pressupost de sol·licitud com en la justificació. 

2. Són subvencionables les despeses derivades de l’adquisició de béns no inventariables, 
de lloguers i de serveis, que responguin de manera indubtable a la naturalesa de 
l’activitat esportiva del club o que siguin necessàries per desenvolupar-la.  

3. L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat. 

4. Els conceptes de les despeses subvencionades poden ser, entre d’altres, els següents: 

4.1 Despeses derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments, 
programes, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i 
diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la subvenció. 

4.2 Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l’esport. 

4.3 Material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de 
l’activitat esportiva del club. 

4.4 Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències, 
inscripció d’equips o d’altres tipus de despeses exigits per les federacions. 

4.5 Despeses derivades d’allotjament, transport i manutenció d’esportistes, tècnics 
i directius per assistir a campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic, 
nacional o internacional. 

4.6 Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc. 

4.7 Despeses de personal necessàries per al desenvolupament de l’activitat diària 
del club. (seguretat, manteniment, direcció tècnica, monitors, coordinadors) 

4.8 Trofeus i distincions dels esportistes en edat escolar participants, sempre que 
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aquesta despesa no estigui subvencionada per una altra línia de subvencions. 

4.9 Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta despesa 
no estigui subvencionada per altra línia de subvencions. 

4.10 Despeses derivades de la contractació d’assegurances o de gestories en temes 
fiscals o laborals. 

4.11 Preus públics per l’utilització d’instal·lacions esportives públiques. 

4.12 Comissions bancàries en les transferències dels pagaments que els clubs 
presentin per justificar. 

5. No són despeses subvencionables: 

5.1 Interessos deutors dels comptes bancaris 

5.2 Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 

5.3 Despeses de procediments judicials 

5.4 Material inventariable. 

5.5 Despeses de sopars i dinars d’inauguracions, cloendes o altres celebracions. 
Les despeses d’avituallament (alimentació i hidratació durant els 
esdeveniments), són subvencionables si responen a la naturalesa de l’activitat 
esportiva subvencionada (campus, curses, ...). 

5.6 Premis en metàl·lic per a les persones participants.  

 

4. Crèdit pressupostari 

Durant l’exercici pressupostari 2016, es destina la quantitat de 150.000,00 euros a les 
subvencions objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48901. 

 

5. Naturalesa de la subvenció 

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter, voluntari i eventual i 
anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o 
en aquestes bases. A més no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb 
altres ajudes, subvencions que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte 
subvencionat sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi 
el pressupost del projecte. 

 

6. Règim de la concessió 

El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases es fa mitjançant 
concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits. 

Les sol·licituds que compleixin els requisits es subvencionaran segons les normes 
establertes a la base desena d’aquesta convocatòria. 
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L’import de la subvenció serà un import cert, en funció dels punts obtingut d’acord amb 
el que estableix la base desena, independentment de l’import total del pressupost 
presentat. No obstant això, l’import de la subvenció mai serà superior a l’import 
d’aquest pressupost ni al límit de 3.000,00 € previst a la base 10.6.4. 

 

7. Lloc i termini de presentació de sol·licituds 

1. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. Si el darrer dia és dissabte o inhàbil, s’ha d’entendre prorrogat fins el primer 
dia hàbil següent. 

2. Les instàncies s’han de dirigir a la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, i es poden presentar, a qualsevol terminal del Registre general del Consell de 
Mallorca: Centre Cultural la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4), seu del Consell 
(Palau Reial, 1), Llar de la Joventut (General Riera, 111) , Llar de la Infància (General 
Riera, 113) i, preferentment, el Poliesportiu Sant Ferran (camí de Ca l’Ardiaca 5), tots a 
Palma; i en el Registre general de l’IMAS (General Riera, 67).  

3. Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que la sol·licitud es presenti 
en un lloc diferent als registres del Consell de Mallorca s’ha de remetre un fax a la 
Direcció Insular d’Esports amb la còpia del document de sol·licitud presentant, amb 
l’objecte de que l’òrgan instructor tingui coneixement de la presentació de dita 
sol·licitud. 

4. Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, us podeu 
dirigir a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, camí de Ca l’Ardiaca, 5, 
Palma, telèfon centraleta 971 173 528. 

5. Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada 
com de l’entitat sol·licitant, o alguns dels requisits prevists en l’article 70 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, s’ha de requerir l’entitat sol·licitant d’acord amb el 
que estableix l’article 71.1 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, 
esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa 
així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia. 

 

8. Formalització de sol·licituds 

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant les instàncies facilitades per la 
Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i han de contenir les dades 
necessàries per identificar l’entitat correctament i la persona que la representa. Aquests 
documents normalitzats es troben penjats a l’abast del públic als webs: 
«www.conselldemallorca.net i www.esportbasemallorca.net». 

2. S’hi ha d’adjuntar la documentació següent: 

2.1  Model de sol·licitud (document CE1) que inclou: 
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• Dades del club 

• Projecte de despeses que es presenten per a ser subvencionades. 

• Declaració que el club no incorre en cap de les prohibicions que es 
recullen a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

• Declaració de que el club es troba al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’AEAT i amb el 
Consell de Mallorca. 

• Declaració què l’entitat sol·licitant no rep cap més ajuda pel mateix 
concepte, o l’import de l’ajuda rebuda o sol·licitada amb relació al total i 
declaració responsable davant autoritat administrativa de no incórrer en 
cap de les prohibicions establertes a la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 

2.2  Projecte explicatiu de les despeses del club (document CE2) per a les quals se 
sol·licita l’ajuda econòmica desenvolupades durant el període subvencionable, 
01/01/2015 i el 31/12/2015.  

S’ha de fer esment a les activitats realitzades pels nins i nines (en edat escolar) 
que practiquen  l’esport a través del club, els mitjans humans i els materials que 
han hagut de menester per dur-lo a terme, les dates de realització, les entitats 
públiques o privades que col·laboren amb el club, assenyalant si s’ha rebut 
qualque subvenció econòmica o en espècie per a les despeses del club per a les 
quals se sol·licita aquesta ajuda econòmica. 

2.3 Certificat de la Federació esportiva (document CE3), correctament omplert i 
signat, on s’acrediti el nombre de nin i nines amb llicència federativa  

2.4 Certificat bancari normalitzat (document CE4), que acrediti el compte corrent o 
la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció. No cal presentar el 
certificat bancari, si l’entitat sol·licitant s’ha acreditat en anteriors convocatòries 
de subvencions del Consell de Mallorca. Cal tornar a presentar el certificat 
bancari si des del darrer any s’ha produït alguna modificació de les dades 
bancàries de l’entitat beneficiària. 

2.5 Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant 

2.6 Fotocòpia del NIF, NIE, o passaport del/ de la president/a que signa la 
sol·licitud. 

2.7 Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la 
persona que signa la sol· licitud. (Resolució de la Direcció General d’Esports on 
s’esmenti aquest extrem o còpia de l’acta de nomenament i de vigència del 
càrrec emès per la persona que ostenti la secretaria del club o documentació que 
acrediti dit extrem).  

 

9. Òrgan instructor, comissió avaluadora i procediment de concessió de la 
subvenció 

1. L’òrgan instructor és la senyora Cristina Bou Barceló, secretària tècnica  del 
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Departament   de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, a través de la 
direcció Insular d’Esports, que ha de dur a terme les actuacions establertes a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i formular la proposta de 
resolució. L’òrgan instructor pot requerir a l’entitat sol·licitant els informes o els 
aclariments que consideri convenients. 

 L’òrgan instructor pot sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears 
que acrediti que els clubs esportius sol·licitants hi estan inscrits. La presentació de la 
sol·licitud suposa que el club esportiu autoritza al Consell de Mallorca i al Govern de 
les Illes Balears a realitzar aquest tràmit. 

L’òrgan instructor pot sol·licitar a les federacions esportives que acreditin que el 
nombre de llicències esportives a què es refereixen els clubs esportius sol·licitants sigui 
correcte. La presentació de la sol·licitud suposa que el club esportiu autoritza al Consell 
de Mallorca i a la federació esportiva corresponent a realitzar aquest tràmit. 

2. La concessió d’aquestes ajudes s’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia de la 
Intervenció del Consell de Mallorca. 

3. El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases s’ha de fer 
mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixen els 
requisits exigits. Els projectes s’han de subvencionar segons les normes que estableix la 
base desena d’aquesta convocatòria.  

4. La comissió avaluadora estudiarà les sol·licituds  presentades; així mateix, les 
puntuarà d’acord amb el que disposa la base desena.  

La comissió avaluadora s’ha de reunir per determinar les sol·licituds que compleixen els 
requisits per accedir a aquesta convocatòria de subvencions, ha de puntuar-les i ha 
d’establir l’equivalència econòmica de la subvenció. D’aquesta reunió se n’ha d’aixecar 
acta, el contingut de la qual ha de servir a l’òrgan instructor per a elaborar la proposta de 
resolució. 

D’acord amb el que es disposa a l’article 22  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es constitueix la Comissió avaluadora que integra els membres 
següents: 

4.1 Presidenta: la senyora Margalida Portells Sastre, directora insular d’Esports, o el 
seu substitut, el senyor  Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.   

4.2 Secretari: (amb veu però sense vot) el senyor Carlos Rosselló Mena, cap de la 
secció jurídica de la Direcció Insular d’Esports, o el seu substitut, el senyora 
Miquel Seguí Jaume, tècnic de gestió econòmica de la Direcció Insular 
d’Esports. 

4.3 Dos Vocals: el senyor Miquel Roca Jaume, cap del servei d’esport base, o el seu 
substitut, el senyor Nicolás Vidal Miró, tècnic de la Direcció Insular d’Esports. I 
la senyora Rosa Maria Guillén Ripoll, cap de secció de foment de l’esport, o el 
seu substitut, el senyor Raül Llopart Reimann, cap de secció d’esport base.  

5. L’òrgan instructor formularà a proposta de la comissió avaluadora, la proposta 
d’acord que s’ha de trametre a la Intervenció General del Consell de Mallorca perquè la 
fiscalitzi prèviament. Aquesta proposta d’acord ha de contenir les sol·licituds admeses, 
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denegades i desestimades,  amb indicació del nom, CIF, import proposat i projecte. Una 
vegada fiscalitzada de conformitat, la proposta s’ha de elevar al Consell Executiu 
perquè resolgui les concessions de les subvencions. Aquest acord es publicarà al BOIB.  

6. Les declaracions de desistiment de la petició de les entitats sol·licitants, previstes a  
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es resoldran 
individualment pel vicepresident primer i conseller executiu del Departament de cultura, 
Patrimoni i Esports.  

 

10. Criteris objectius que regeixen l’atorgament i quantia de les subvencions  

1. El procediment per concedir la subvenció previst en aquestes bases s’ha de fer 
mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els 
requisits exigits.  

La subvenció concedida serà un import cert, en funció dels punts obtingut d’acord amb 
el que estableix aquesta base desena, independentment de l’import total del projecte 
presentat. No obstant això, l’import de la subvenció mai serà superior a l’import 
d’aquest. 

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de 
publicitat, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s’ha de 
resoldre segons aquests criteris. 

2. Amb la finalitat d’establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de 
valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:  

2.1 Número de llicències federatives vigents (balear o nacional), d’esportistes en 
edat escolar del club (nascuts entre l’1/01/2000 i el 31/12/2010), expedides per 
la federació esportiva que correspongui, d’acord amb la taula següent: 

 

Núm. de llicències 
federatives 

Equivalència en 
punts 

0 a 15 1 

16 a 30 2 

31 a 45 3 

46 a 60 4 

61 a 75 5 

76 a 90 6 

91 a 105 7 
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106 a 120 8 

121 a 135 9 

136 o més 10 

 

2.2 Es concediran 2 punts més si el club té esportistes amb una discapacitat 
reconeguda per l’òrgan administratiu competent igual o superior a un 33%. 

2.3 Pràctica igualitària. Es valorarà, d’acord amb el previst a la taula següent, la 
diferència entre el percentatge de nins i el percentatge de nines sobre el 100% de 
les  llicències del club (nins i nines nascuts entre l’1/01/2000 i el 31/12/2010).  

 

 

% diferència entre sexes Puntuació 

De 0 a 15% 4 punts 

De 16 a 25% 3 punts 

De 26 a 35% 2 punts 

De 36 a 45% 1 punt 

De 46 a 60% 0.5 punts 

Més del 61% 0 punts 

 

3. Les dades sobre els esportistes federats del club, s’acreditaran mitjançant certificat 
de la federació esportiva corresponent, d’acord amb el model CE3, que es presentarà 
en el moment de sol·licitar la subvenció. El certificat que expedeixi la federació farà 
constar el nombre de nins i nines amb llicència federativa vigent nascuts entre 
l’1/01/2000 i el 31/12/2010 que té el club a la data en què la federació expedeixi 
l’esmentat certificat (document CE3). 

4. En cap cas, el total de la puntuació obtinguda per projecte pot ser superior a 16 punts 

5. Es denegaran les sol·licituds en el supòsits següents: 

5.1 Quan l’import de les subvencions o ajudes econòmiques concedides sigui de tal 
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes 
econòmiques d’altres administracions públiques o d’entitats privades, superi el 
cost de l’activitat desenvolupat l’entitat. 

5.2 La concessió d’aquestes ajudes o subvencions es farà fins al límit del crèdit 
pressupostari establert en aquestes bases. 
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5.3 Quan l’objecte pel qual se sol·licita la subvenció no s’adeqüi a l’objecte de la 
convocatòria o no compleixi els requisits previstos per ser beneficiari. 

6. Per determinar l’import de la subvenció, s’ha d’aplicar el procediment següent:  

6.1 Se sumarà el nombre de punts obtinguts per totes les sol·licituds que compleixen 
els requisits prevists a la convocatòria per accedir-hi. 

6.2 Es dividirà l’import total del crèdit assignat en aquesta convocatòria (150.000,00 
€) entre el nombre total de punts, per obtenir el valor en euros de cada punt. 

6.3 Es multiplicarà el valor en euros de cada punt per la puntuació obtinguda pel 
club sol·licitant.  

6.4 La subvenció màxima concedida no podrà ser superior a 3.000,00 €. 

6.5 Es limitarà l’import de la subvenció a concedir si l’import de subvenció que 
demana el club és inferior a la quantia resultant de les operacions anteriors. 

6.6 El crèdit sobrant derivat de les limitacions esmentades als punts 4t i 5è es 
repartirà proporcionalment segons la puntuació obtinguda entre els altres 
beneficiaris les sol·licituds dels quals no estiguin limitades, pels supòsits 
anteriorment assenyalats.   

 

11. Justificació de la subvenció  

1. Les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa en el termini 
de vint dies hàbils dies des de l’endemà d’haver-se publicat l’acord de concessió en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

2. L’abonament de la subvenció es farà amb la justificació prèvia de l’entitat 
beneficiària del compliment de la finalitat i de les despeses subvencionades.  

3.Per procedir al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de justificar l’import de 
la subvenció, en cas contrari, se li reduirà la subvenció en la part no justificada 
adientment d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases. 

4. Per acreditar haver fet el projecte subvencionat, s’ha de presentar la documentació 
següent: 

4.1 Un compte justificatiu (document CE5), que s’ha de presentar en paper i en arxiu 
word, en CD, pen drive o correu electrònic a l’adreça 
esportadm@conselldemallorca.net, que inclou: 

• Declaració responsable que les factures presentades per justificar la subvenció 
concedida no superen el valor de mercat i que no es recuperarà ni es 
compensarà l’IVA. 

• Declaració responsable que les despeses relacionades es corresponen sense cap 
dubte al pressupost subvencionat. 

• Una relació de justificants de les despeses per a les quals es va sol·licitar la 
subvenció, amb identificació del creditor i del document, l’import, data 
d’emissió i, data de pagament. 

• Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les 
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despeses subvencionades amb indicació de l’import, la seva procedència i 
aplicació dels fons a les accions subvencionades ( art. 30.4 LGS )  En cas que 
no hi hagi ingressos o subvencions que hagin finançat les despeses 
subvencionades, s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable del 
beneficiari. ( art. 72.2e) RGLS). 

4.2 Una memòria de l’actuació desenvolupada pel club durant el període 
subvencionable (21/01/2015 i 31/12/2015) (activitats desenvolupades, explicació 
de les despeses presentades per a ser subvencionades, mitjans de difusió 
utilitzats, avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient). No 
obstant això, el Consell de Mallorca pot demanar, així mateix, la documentació 
que consideri necessària, ateses les característiques de cada cas. Aquesta 
memòria ha d’estar datada i signada per la persona representant del club. 

4.3 Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa expedits a nom del beneficiari de la 
subvenció incorporats. Les factures o justificants que integrin el compte 
justificatiu han de complir els següents requisits:  

• Han de ser expedits a nom del beneficiari de la subvenció entre el 21/01/2015 i 
el 31/12/2015.  

• Han de complir els requisits formals que determina la legislació vigent (RD 
1619/2012, de 30 de novembre). 

• Han de ser documents originals o còpies compulsades pel Consell de Mallorca 
amb el corresponent estampillat. En cas que no es disposi de la documentació 
original, s’haurà d’explicar el motiu d’impossibilitat d’aconseguir dita 
documentació original mitjançant una declaració de la persona que representi a 
l’entitat beneficiària. I es presentarà una declaració de que aquestes factures no 
s’han presentat ni es presentaran per percebre altres subvencions. 

4.4 Document CE6 declaració responsable de no ser deutor per una resolució de 
reintegrament de subvencions. 

4.5 Justificants del pagament de la despesa. Els pagaments s’han d’haver realitzat 
entre el 21 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015. Per a justificar el 
pagament d’una determinada despesa, s’ha d’aportar, en funció de com s’ha 
abonat la despesa, la documentació següent: 

a) Pagament en efectiu: (No s’accepten pagaments en efectiu superiors a 100,00 
€ (IVA exclòs): 

Rebut, signat i segellat pel proveïdor en el qual s’haurà d’ especificar la 
despesa a què correspon el pagament, la seva data i l’expressió  “rebut en 
metàl·lic” o equivalent. Sota la signatura ha de figurar el  nom, llinatges i 
número de DNI de la persona que signa. Aquesta informació també es pot 
reflectir sobre la pròpia factura.   

b) Pagament mitjançant transferència bancària: 

L’extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec o càrrecs d’aquesta despesa  i còpia del justificant de l’ordre de 
transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament en el 



 16 

qual figurin el concepte de la transferència o ingrés, la data del document, 
l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament. 

c) Ingressos en compte bancari: 

Còpia del justificant de l’ingrés en el compte corrent del destinatari del 
pagament. En dits ingressos han de constar el nom del club, import, el 
concepte i el proveïdor al qual se li fa l’ingrés.   

d) Pagament mitjançant xecs, lletres de canvis o similars:  

L’extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec o càrrecs dels xecs, lletres o pagarés. En el cas de que a l’extracte no 
consti el destinatari o el concepte s’ha d’aportar documentació 
complementaria que acrediti aquests aspectes per part del proveïdor que 
declari que se li ha abonat l’import de la despesa. 

e) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

El tiquet de compra on figuri el pagament amb targeta en cas que no figuri 
en la factura, el resguard del pagament amb targeta i l’extracte del compte on 
figuri el càrrec del pagament amb targeta. L’extracte del compte pot 
substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària en què com a 
mínim consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el 
pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la 
transferència i l’import i data de l’operació.  

f) Pagament mitjançant domiciliació bancària 

Notificació bancària del càrrec i l’extracte bancari on figuri el càrrec de la 
domiciliació identificant l’import del pagament i el destinatari d’aquest. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de 
l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què 
s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel 
qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació. 

g) Pagament mitjançant contra reemborsament a empreses de transport. 

Aquests pagaments s’acreditaran mitjançant certificat de l’empresa de 
transports que justifiqui l’import, i el proveïdor i el destinatari.  

Si el pagament és inferior a 100,00 € (IVA exclòs) es podrà acreditar el 
pagament en efectiu. Si el pagament és superior a 100,00 € s’ha d’acreditar 
mitjançant les altres formes  d’acreditació del pagament previstes en aquesta 
convocatòria. 

5. Si s’aporten factures amb retenció d’IRPF al prestador del servei, s’ha de presentar, 
juntament amb la factura, el document 111 que justifiqui el pagament de l’impost. En 
cas contrari únicament s’entendrà justificat l’import de la factura amb la deducció de 
la quantia de l’IRPF. 

6. Per justificar les despeses de personal (únicament de personal esportiu), s’han 
d’aportar les nòmines i els documents TC1 i TC2. Si únicament s’aporten nòmines 
s’entendrà justificada la quantia corresponent al líquid d’aquestes. En la justificació de 
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despeses de personal, l’entitat beneficiària ha d’explicar al projecte i a la 
documentació justificativa l’activitat que han fet aquestes persones. Així mateix s’ha 
d’explicar la proporció de la feina d’aquestes persones respecte de l’activitat 
subvencionada imputant aquesta proporció al pressupost i a la justificació. 

7. Els tres pressuposts que, com a mínim ha d’haver sol·licitat el beneficiari prèviament 
quan l’import de la despesa realitzada sigui igual o superior a 18.000,00 € (sense IVA) 

9. No obstant això, el Consell de Mallorca pot demanar la documentació que consideri 
adient, ateses les característiques de cada cas. 

10. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el Consell de Mallorca ha 
de requerir l’entitat beneficiària perquè en faci la rectificació oportuna, en un termini de 
10 dies que és improrrogable. 

 

12. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions 

La quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres 
ajudes o subvencions, al cost de l’actuació subvencionada. 

 

13. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són d’aplicació i, en concret, en l’article 10 del Reglament de 
subvencions i ajudes del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca 
de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132). Així com les obligacions següents: 

1. Haver dut a terme l’objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

2. Acreditar davant el Consell de Mallorca que han realitzat les despeses 
subvencionades amb les factures corresponents girades per terceres persones al 
beneficiari de la subvenció, en les quals s’ha de fer constar el concepte de la despesa, 
així com el seu pagament. 

3. Comunicar al departament  de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat no previstes a la sol·licitud, 
així com qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada. 

4. Facilitar al departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca tota 
la informació complementària referent a qualsevol punt de l’activitat subvencionada i 
que es consideri oportuna. 

5. Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció del 
Consell de Mallorca, de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, si n’és el 
cas. 

6. La responsabilitat civil, administrativa o penal de les actuacions concretes de cada 
programa esportiu recau exclusivament sobre l’entitat que la promou. 

7. Justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les indicacions previstes al punt 11 
d’aquesta convocatòria.  

8. Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, l’Agència 
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Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. 

 

14. Subcontractació 

D'acord amb l'art. 29 LGS s'entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb 
tercers l'execució total o parcial de l'activitat que és l'objecte de la subvenció. Per tant, 
no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s'entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d'aquelles despeses compromeses amb diferents 
proveïdors en les quals hagi d'incórrer el beneficiari per realitzar el projecte sempre que 
no siguin un element principal o essencial de l'activitat que constitueix el seu objecte 
social. 

L'entitat beneficiaria pot subcontractar el projecte subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import, d’acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s'indiquen a 
continuació.   

Requisits: 

a. L'entitat  beneficiaria  ha  de  presentar  amb  la  factura  justificativa   de  la  
subcontractació,  la documentació  següent: 

1. Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents: 

• Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l'art. 13 LGS.  

• Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l'activitat objecte de la 
contractació. 

• Que no se li  ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 
convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver 
assolit l'avaluació suficient. 

• Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge del cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

2.    Documentació acreditativa o justificativa  sobre els aspectes següents: 

Els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la impossibilitat d'executar 
l'activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri d'eficàcia i 
d'eficiència i, si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l'activitat subvencionada 

b) Quan l'activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l'import de 
la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà sotmesa 
al compliment dels requisits següents: 

1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de l'òrgan 
de la subvenció (art. 29.3 LGS). 
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2. Que l'entitat presenti una sol·licitud d'autorització per subcontractar amb la 
documentació següent: 

• La documentació esmentada als punts 1 i 2 de l'apartat a). 

• La proposta de formalització de la subcontractació. 

• La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista. 

 

c) L'entitat beneficiaria,  d'acord amb l'art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 
l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

1.Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 
llei 38/2003.  

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l'activitat objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l'entitat beneficiaria, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i l'autoritzi 
prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixi la 
clàusula. (S'ha de tenir en compte, en aquest cas, l'article 68.2 del Reial decret 
887/2006, que defineix les circumstancies en que es considera que hi ha vincle 
amb l'entitat beneficiaria). 

No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l'entitat beneficiaria, d'acord amb l'apartat 4 de la lletra c) d’aquesta base catorzena, amb 
la prèvia autorització de òrgan concedent de  la subvenció, sempre que es presenti 
aquesta documentació: 

I) Sol•licitud de l'entitat beneficiària per  subcontractar amb persones vinculades,  
indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la subcontractació  concertada 
vagi excedir del 20% de l’import de la  subvenció i aquest import sigui superior a 
60.000 €, s'ha de presentar a més la proposta de formalització de la subcontractació, ja 
que aquesta s'ha de materialitzar a través  d'un  contracte escrit  i, la documentació 
acreditativa de la personalitat del subcontractista). 

II) La subcontractació  s'ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en aquest 
sentit,  l'entitat  beneficiaria  ha  d'haver  demanat  3 pressuposts  sobre  l'activitat  que  
vol subcontractar,  i,  posteriorment,  en  la  justificació ha  de  presentar  la  factura  de 
la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents: 

• Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS 

• Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l'activitat objecte de la 
contractació. 
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• Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria 
per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l'avaluació 
suficient. 

• Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge del cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents: 

• els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la impossibilitat 
d'executar l'activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri 
d'eficàcia i d'eficiència i,  

• si  escau,  el  valor  afegit  que  el  fet  de  la  subcontractació   aporta  a  
l'activitat subvencionada. 

 

 15. Revocació i reintegrament 

Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes 
previstes a les lleis i el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat per acord del Ple de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 120, de 6 
d’octubre de 2001). 

Amb l’acord previ dels òrgans competents del Consell de Mallorca, es pot obligar els 
beneficiaris a la devolució i al pagament dels interessos de demora corresponents en el 
supòsit d’incompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria i conforme 
a l’establert a l’article 13 de l’esmentat Reglament de subvencions esmentat. 

 

16. Comunicació de dades a la Base de dades Nacional de subvencions 

El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17,18 i 20 de la  Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria i de les resolucions de 
concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per conducte d’aquesta base de 
dades. 

 

 

17. Normativa d’aplicació 

És d’aplicació a aquesta convocatòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003; el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB 
03.11.01, núm. 132); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la seva modificació 
de 1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 aprovat pel Ple del Consell de Mallorca; el 
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Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
119 de 18/07/2015); l’Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 
100 de 10 d’agost de 1995), i la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 

Supletòriament serà d’aplicació el Decret legislatiu 2/2005, de 17 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

 

RESOLUCIO DE LA CONVOCATORIA D’AJUDES DE MINIMIS 2015 PER 
ALS PROJECTES D’ARTS ESCENIQUES DE CARACTER  PROFESSIONAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura Patrimoni i Esports que diu: 
 
PROPOSTA D´ACORD 

 

Antecedents 

 

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar, el 15 d´abril de 2015, la 
convocatòria d’ajudes de minimis 2015 per als projectes d’arts escèniques de caràcter  
professional. Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 
66, de 30 d´abril de 2015. 

 

2. El Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar, el 22 de juliol de 2015, 
una esmena d´errors materials de l´acord pres per aquest òrgan de dia 15 d´abril de 
2015. Aquest acord d´aprovació d´errors materials es va publicar en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears núm. 116, d´1 d´agost de 2015. 

 

3. En sessió de la comissió tècnica d´avaluació, reunida el dia 9 d´octubre de 2015, 
s´estudiaren les sol·licituds, juntament amb la documentació adjunta respectiva a 
cadascuna d´elles, presentades en la convocatòria de referència. 

 

4. Mitjançant oficis de dia 16 d´octubre de 2015, dictats per l´òrgan instructor del 
procediment, es va requerir a les entitats assenyalades a l´informe recollit en l´acta de 
sessió de la comissió tècnica d´avaluació de 9 d´octubre de 2015 a l´efecte d´esmena de 
la deficiència esmentada en aquest (falta d´acreditació, d´acord amb el que exigeix la 
base desena, apartat 7, de la convocatòria, és a dir, mitjançant informe de vida laboral 
de la persona física o jurídica sol.licitant, del compliment del requisit, específic de la 
línia 2, respecte a tenir una estructura estable i continuada formada, com a mínim, per 1 
professional estable en règim general o autònom, que s´ha d´haver mantingut durant 
l´any 2014,o del requisit, específic de la línia 3, respecte a tenir una estructura estable i 
continuada formada, com a mínim, per 2 professionals estables en règim general o 
autònom, que s´ha d´haver mantingut durant el període dels 4 anys anteriors a l´any de 
la convocatòria (2011-2014), tal com estableix la  base quarta de la convocatòria). 
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5. La comissió tècnica d´avaluació, reunida en sessió de 27 de novembre de 2015, 
estudià la documentació presentada per les entitats requerides, en resposta als 
requeriments abans esmentats, i formulà, d´acord amb el contingut de l´acta d´aquesta 
sessió, informe proposta a l´òrgan instructor del procediment, d´acord amb el que 
preveu  la base tercera, darrer paràgraf, de la convocatòria. 

 

6. Atès l´informe proposta de la comissió tècnica d´avaluació de 27 de novembre 
de 2015, i una vegada atesa la documentació presentada per les persones sol.licitants 
requerides, l´òrgan instructor del procediment, de conformitat amb el que estableix la 
base tercera, darrer paràgraf, de la convocatòria, va emetre informe d´1 de desembre de 
2015, en virtut del qual comprova, si aquestes compleixen els requisits de qualssevol 
d´aquelles altres línies diferents a la que es varen presentar, a l´efecte de determinar un 
eventual trasllat de les sol.licituds presentades per aquestes persones. 

 

7. El 3 de desembre de 2015, la comissió tècnica d´avaluació va emetre l’informe 
proposta relatiu a la resolució de la convocatòria d’ajudes de minimis 2015 per als 
projectes d’arts escèniques de caràcter professional, amb referència a les línies previstes 
en la base tercera de la convocatòria: línia 1 ( Ajudes de mínims per a les produccions 
d´arts escèniques de nous creadors), línia 2 ( Ajudes de mínims per a la producció de 
nous espectacles d’arts escèniques), i línia 3 (Ajudes de minimis per a projectes d´arts 
escèniques de persones físiques (autònoms, empreses individuals) o jurídiques 
(empreses) consolidades). 

 

8. L´11 de desembre de 2015, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el 
compliment dels requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les 
entitats beneficiàries proposades a l’informe de la comissió avaluadora de 3 de 
desembre de 2015. 

 

9. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha dictat, 
el dia 11 de desembre de 2015, la proposta d´adjudicació de la convocatòria d’ajudes de 
minimis 2015 per als projectes d’arts escèniques de caràcter  professional. 

 

10. L´11 de desembre de 2015, la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta.  

 

11. Dia 22 de desembre de 2015, la Intervenció General ha emès informe favorable 
de fiscalització. 

 

12. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 
20.33430.47902 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l´exercici 2015, 
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per atendre la concessió de les subvencions proposades resta acreditada en virtut de la 
RC amb el núm. de referència 22015/150 per un import de 225.000,00 €. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base quinzena estableix que la comissió tècnica d´avaluació és l’encarregada 
d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar-ne l’import de les ajudes de 
mínims. 
 
2. La base novena estableix que el procediment de selecció de les entitats 
beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la qual es 
comparen, en un únic procediment i en cada una de les categories, les sol.licituds, per 
tal d´establir una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en la base catorzena 
de la convocatòria, de manera que es concediran les ajudes a aquelles sol·licituds que 
hagin obtingut una major puntuació, dins els límits de la base tretzena i fins a l’import 
del crèdit pressupostari establert. 
 
No obstant això, la base novena esmentada afegeix que no cal establir un ordre de 
prelació entre les sol·licituds que reuneixen els requisits de la convocatòria, mitjançant 
l’aplicació dels criteris de la base catorzena, quan la quantitat assignada a cadascuna de 
les línies, en concepte de dotació pressupostària, sigui suficient per satisfer-les. 
 

3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en 
què consti que, en virtut de la informació de què es disposa, es desprèn que els 
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria. 

 

4. La base novena de la convocatòria estableix que l’òrgan instructor (Secretaria tècnica 
de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, la qual d´acord amb la nova 
estructura del Consell Insular de Mallorca i amb la creació de les direccions insulars i 
secretaries tècniques en què s´estructuren els departaments actualment, aprovades 
mitjançant  sengles decrets de Presidència de 6 de juliol de 2015 -BOIB núm. 100, de 7 
de juliol-,  correspon al Departament Cultura, Patrimoni i Esports) és l’encarregat de 
dictar la proposta d’acord de la convocatòria i que el Consell Executiu és l’encarregat de 
resoldre la convocatòria. 

 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, i d’acord amb el Reglament 
d’organització del Consell de Mallorca, el vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura Patrimoni i Esports proposa que el Consell Executiu adopti el següent 
ACORD: 

  
 
I ) Quant a les línies 1 ( Ajudes de mínims per a les produccions d´arts escèniques de 
nous creadors) i 2 ( Ajudes de mínims per a la producció de nous espectacles d’arts 
escèniques): 
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-  Tenir per desistides les sol.licituds de les persones i projectes següents, pels 
motius i fonaments que s´hi relacionen: 
 

Persona física 
(autònom, 
empresa 
individual) o 
jurídica 
(empresa) 

NIF/CIF Projecte Motiu desistiment 

AuMents, SL B57529760 Room Josef K La interessada comunica, 
mitjançant escrit amb registre 
d´entrada núm. 22202 en el 
Consell de Mallorca de data 6 
d´agost de 2015, el 
desistiment de la sol.licitud 

Diabéticas 
Aceleradas SL 

B57444549 Noltros no 
podem 

La interessada no fa la 
rectificació reclamada / no 
presenta els documents 
requerits per esmenar les 
deficiències de la sol.licitud 
(base dotzena de la 
convocatòria) 

Grup Trui 
Mallorca SL 

B57634131 3 Nits sense 
dormir 

La interessada no fa la 
rectificació reclamada o no 
presenta els documents 
requerits per esmenar les 
deficiències de la sol.licitud 
(base dotzena de la 
convocatòria) 

 
 

-  Excloure, de conformitat amb les bases de la convocatòria i pels motius que 
s´exposen continuació, la sol.licitud presentada per l´entitat Grupo Arriva-Esfera, Bus 
SLU, amb CIF B80421910, per dur a terme un projecte de producció (Spanish music): 
el projecte de la sol.licitud presentada no s´ajusta a les condicions i requisits exigits 
d´acord amb l´objecte de la convocatòria quant a l´objecte dels projectes de les 3 línies 
de mínims que configuren aquesta (base segona amb remissió a base tercera: els 
projectes han de tenir per objecte la producció pròpia d´1 espectacle i la seva estrena a 
Mallorca dins la temporalització establerta en la base segona: 16/09/2014 a 
15/09/2014). 
 
 
-  Excloure, pels motius que s´exposen continuació, les sol.licituds presentades per 
les entitats, en relació amb els projectes respectius, següents: 
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Persona física (autònom, 
empresa individual) o jurídica 
(empresa) 

NIF/CIF 
Projecte 

Creática 17, S. Coop F57706095 El monstre de colors 
Til Teatre Elàstic Nou, SL B07995996 De gegants 
Companyia de Dansa 
Mariantònia Oliver, SLU 

B57382111 Volen, volen 

AuMents, SL B57529760 Joseph K 
 
Les entitats sol.licitants assenyalades no acrediten el compliment del requisit, específic 
de la línia 2, relatiu a tenir una estructura estable i continuada formada, com a mínim, 
per 1 professional estable en règim general o autònom, que s´ha d´haver mantingut 
durant l´any 2014, d´acord amb la base quarta i la base desena, apartat 7, de la 
convocatòria, atès l´informe de vida laboral de la persona jurídica sol.licitant presentat, 
i, d´acord amb l´informe de l´òrgan instructor d´1 de desembre de 2015, no escau 
traslladar a les línies 1 o 3 de la convocatòria aquestes sol.licituds, atès que l´entitats 
sol.licitants no reuneixen la condició de “nou creador” vinculada a la primera, i no 
compleixen el requisit específic de la segona, quant a tenir una estructura estable i 
continuada formada, com a mínim, per 2 professionals estables en règim general o 
autònom, que s´ha d´haver mantingut durant el període dels 4 anys anteriors a l´any de 
la convocatòria (2011-2014), i que s´ha d´acreditar mitjançant informe de vida laboral 
de la persona jurídica sol.licitant, tal com estableix la base desena, apartat 7, de la 
convocatòria. 
 
 
- Admetre, en la línia 2 de  la convocatòria (Ajudes de mínims per a la producció 
de nous espectacles d’arts escèniques), la sol.licitud presentada en la línia 3 (Ajudes de 
minimis per a projectes d´arts escèniques de persones físiques (autònoms, empreses 
individuals) o jurídiques (empreses) consolidades) per l´entitat La Fornal d´Espectacles 
de Ferro, SLU, amb CIF B57182065, pel que fa referència a la producció (“La cita”) del 
projecte, d´acord amb el trasllat de la línia 3 a 2 informat per l´òrgan instructor 
mitjançant informe d´1 de desembre de 2015, de conformitat amb las base tercera, 
darrer paràgraf, de la convocatòria, atès que l´entitat sol.licitant compleix els requisits 
específics de la línia 2, quant a tenir una estructura estable i continuada formada, com a 
mínim, per 1 professional estable en règim general o autònom, mantingut durant l´any 
2014, la qual resulta acreditada mitjançant informe de vida laboral de la persona jurídica 
sol.licitant, tal com estableix la base desena, apartat 7, de la convocatòria, haver estrenat 
1 espectacle professional i haver representat un mínim de 15 funcions des de la seva 
constitució legal, i atès que el projecte presentat integra la producció pròpia d´un nou 
espectacle d´arts escèniques (“La cita”) d´estrena a Mallorca dins la temporalització de 
la convocatòria, tot això d´acord amb la base primera (Finalitats) i base segona (Línies 
d´ajudes de mínims) d´aquesta. 
 
- Admetre la resta de sol.licituds presentades, que recullen l´Annex 1 (línia 1) i 
l´Annex 2 (línia 2), atès que compleixen els requisits i les condicions que estableixen les 
bases de la convocatòria. 
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- Acréixer, d´acord amb la base sisena de la convocatòria, la dotació 
pressupostària inicial (10.000,00€) de la línia 1 amb la quantitat de 3.652,59 €, 
provinent del romanent total produït en la línia 3 (43.123,80 €). La base sisena de la 
convocatòria estableix que aquest romament ha d´acréixer les quantitats inicials o 
modificades corresponents a les dotacions de les altres línies de manera proporcional. 
Ateses la dotació inicial de la línia 1 (10.000,00€) i la dotació modificada de la línia 2 
(108.131,78 €), correspon a la primera un 8,47 %, que, respecte al romanent esmentat, 
representa la quantitat de l´acreixement abans assenyalat (3.652,59 €). 
  
- Concedir la quantitat de 13.372,20 € per a la línia 1, a favor de les persones que 
s´assenyalen en l´Annex 1 i, disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22015/150), per les quantitats que 
s´hi recullen, per donar suport a les produccions d´arts escèniques de nous creadors que 
s´hi indiquen, d´acord amb les bases de la convocatòria. 

 
- Modificar, d´acord amb la base sisena de la convocatòria, la dotació 
pressupostària inicial (100.000,00€) de la línia 2 amb l´augment de la quantitat de 
8.131,78 €, com a conseqüència de minvar, amb aquesta mateixa quantitat, la dotació 
pressupostària total inicial de la línia 3 (115.000,00 €); acréixer, proporcionalment amb 
la línia 1, i d´acord amb la base sisena de la convocatòria, la dotació pressupostària 
modificada resultant (108.131,78 €) de la línia 2 amb la quantitat de 39.471,21 €, 
provinent del romanent total produït en la línia 3 (43.123,80 €), tenint en compte que, 
ateses la dotació inicial de la línia 1 (10.000,00€) i la dotació modificada de la línia 2 
(108.131,78 €), correspon a aquesta última un 91,53 % que, respecte al romanent 
esmentat, representa la quantitat de l´acreixement abans assenyalat (39.471,21 €); i 
acréixer, d´acord amb la base sisena de la convocatòria, la dotació pressupostària 
modificada resultant (108.131,78 €) de la línia 2 amb la quantitat de 280,39 €, 
equivalent al romanent produït a la línia 1. La quantitat resultant de la modificació amb 
els dos acreixements esmentats és de 147.883,38 €. 
 
- Concedir la quantitat de 144.836,62 €  per a la línia 2, a favor de les persones 
que s´assenyalen en l´Annex 2 i, disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la 
partida pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22015/150), per les 
quantitats que s´hi recullen, per donar suport a les produccions de nous espectacles 
d´arts escèniques que s´hi indiquen, d´acord amb les bases de la convocatòria. 
 
- Revertir a la partida pressupostària 20.33430.47902 i, per tant, anul.lar 
l´autorització de despesa (A) amb núm. d´operació 220150017966 per la quantitat de 
3.046,76 €, com a romanent produït en la línia 2, i anul.lar la retenció de crèdit (RC) 
amb núm. d´operació 220150000128 per la mateixa quantitat assenyalada. 

 
 
II) Quant a la línia 3 (Ajudes de minimis per a projectes d´arts escèniques de persones 
físiques (autònoms, empreses individuals) o jurídiques (empreses) consolidades): 
 
-  Excloure, pels motius que s´exposen continuació, les sol.licituds presentades per 
les entitats, en relació amb els projectes respectius, següents: 
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Projecte 
 

Persona física (autònom, 
empresa individual) o 
jurídica (empresa) 

NIF/CIF 
  

Producció Pla d´explotació (obres) 
Iguana Teatre, SL  

B07270127 
Hannah 
dels tres 
països 

El sopar; La visita; 
Woyzeck; Centaures; Z i 
l'habitació 113; Hannah 
dels tres països 
 

La Fornal d´Espectacles de 
Ferro, SLU 

B57182065 
La cita 

La granja (un conte 
contat); L'amor de les tres 
taronges; Les bruixes se 
pentinen; Contes de 
l'Univers; Juli Verne i la 
volta al món en vuitanta 
dies; Joan petit mariner; 
Les aventures de Gepeto i 
Pinotxo; Aquells anys 
fantàstics; El gust és 
nostre. 
 

 
Les entitats sol.licitants assenyalades no acrediten el compliment del requisit, específic 
de la línia 3, relatiu a tenir una estructura estable i continuada formada, com a mínim, 
per 2 professionals estables en règim general o autònom, que s´ha d´haver mantingut 
durant el període dels 4 anys anteriors a l´any de la convocatòria (2011-2014), d´acord 
amb la base quarta i la base desena, apartat 7, de la convocatòria), atès l´informe de vida 
laboral de la persona jurídica sol.licitant presentat i, d´acord amb l´informe de l´òrgan 
instructor d´1 de desembre de 2015: no escau traslladar a les línies 1 o 2 de la 
convocatòria  la sol.licitud de l´entitat Iguana Teatre, SL esmentada, atès que l´entitat 
sol.licitant no reuneix la condició de “nou creador” vinculada a la primera, i que no 
compleix el requisit específic de la segona, quant a tenir una estructura estable i 
continuada formada, com a mínim, per 1 professional estable en règim general o 
autònom, que s´ha d´haver mantingut durant l´any 2014, atès que no resulta  acreditat 
mitjançant informe de vida laboral de la persona  jurídica sol.licitant, tal com estableix 
la base desena, apartat 7, de la convocatòria; i escau traslladar, de línia 3 a línia 2 de la 
convocatòria, la sol.licitud de l´entitat La Fornal d´Espectacles de Ferro, SLU esmetada, 
atès que l´entitat sol.licitant compleix els requisits específics de la línia 2, quant a tenir 
una estructura estable i continuada formada, com a mínim, per 1 professional estable en 
règim general o autònom, mantingut durant l´any 2014, la qual resulta acreditada 
mitjançant informe de vida laboral de la persona jurídica sol.licitant, tal com estableix la 
base desena, apartat 7, de la convocatòria, haver estrenat 1 espectacle professional i 
haver representat un mínim de 15 funcions des de la seva constitució legal, i atès que el 
projecte presentat integra la producció pròpia d´un nou espectacle d´arts escèniques 
(“La cita”) d´estrena a Mallorca dins la temporalització de la convocatòria, tot això 
d´acord amb la base primera (Finalitats) i base segona (Línies d´ajudes de mínims) 
d´aquesta. 
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-  Admetre la sol·licitud presentada per l’entitat Estudi Zero Teatre SCL, amb CIF  
F07276207 (producció: “Els colors del món”; pla d´explotació: “Animalari”; “Teatre de 
la fantasia”; “La cantant calba”;  “Llegendària”; “5, carrer Sans”; “El follet vermellet”; 
“L'augment”), en aquesta línia (línia 3),  atès que compleix els requisits i les condicions 
que estableixen les bases de la convocatòria. 
 
-  Modificar, d´acord amb la base sisena de la convocatòria, la dotació 
pressupostària inicial (115.000,00€) de la línia 3 amb la minva de la quantitat de 
8.131,78 €, com a conseqüència d´augmentar, amb aquesta mateixa quantitat, la dotació 
pressupostària total inicial de la línia 2 (100.000,00 €). La quantitat resultant d´aquesta 
modificació en la línia 3 és de 106.868,22 €. 

 
-  Concedir la quantitat de 63.744,42 € per a la línia 3, i disposar-ne la despesa, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22015/150), 
a favor de l´entitat Estudi Zero Teatre SCL, amb CIF  F07276207, respecte a la seva 
sol.licitud (-producció: “Els colors del món”; pla d´explotació: “Animalari”; “Teatre de 
la fantasia”; “La cantant calba”;  “Llegendària”; “5, carrer Sans”; “El follet vermellet”; 
“L'augment”-), com a resultat de sumar els imports de subvenció corresponents, 
respectivament, a la producció (40.555,83 €) i al pla d´explotació (23.188,59 €) del 
projecte presentat per l´entitat esmentada, una vegada atesos el pressuposts 
subvencionables (producció: 62.393,59 €; pla d´explotació: 35.674,76 €), i d´acord amb 
els límits establerts en la base tretzena de la convocatòria. 
 
- Acréixer, proporcionalment, les línies 1 i 2, atesos els termes abans expressats, 
amb el romanent total produït en la línia 3 (43.123,80 €). 
 
III- Comunicar aquest acord a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca i 

ordenar la seva publicació en el BOIB. 
 
 
   

 ANNEX 1 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MÍNIMS DE L'ANY 2015 PER ALS PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL 

LÍNIA 1: AJUDES DE MÍNIMS A PRODUCCIONS D´ARTS ESCÈNIQUES DE NOUS CREADORS 

ENTITAT CIF PROJECTE 
(PRODUCCIÓ) 

PRESSUPOST 
TOTAL 

PRESSUPOST 
SUBVENCIONABLE

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

QUANTITAT 
DEFINITIVA 

Gaspar Morey 
Klapsing 

43073513X Viatge enlloc 10.000,00 € 10.000,00 € 33 5.494,17 € 

Joan Miquel Artigues 37342072P Jonàs 6.485,00 € 6.485,00 € 27 4.215,25 € 

Jerónimo Obrador 
Rosselló 

37338842K Narco 14.970,00 € 14.970,00 € 22 3.662,78 € 

     TOTAL 82 13.372,20 € 
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ANNEX 2 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MÍNIMS DE L'ANY 2015 PER ALS PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL 

LÍNIA 2: AJUDES DE MÍNIMS A PRODUCCIONS DE NOUS ESPECTACLES D'ARTS ESCÈNIQUES 

 
ENTITAT CIF 

PROJECTE              
(PRODUCCIÓ

) 

PRESSUPOST 
TOTAL 

PRESSUPOST 
SUBVENCIONABL

E 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

QUANTITAT 
DEFINITIVA 

S'Hostal des 
Moixos, SLU 

B57501140 Infinir 43.090,00 € 43.090,00 € 63 22.288,14 € 

Mallorca So, SA A07147085 Peter Pan, el 
gran musical 
d'aventura 

55.307,98 € 55.307,98 € 54 19.104,12 € 

Sebastià Jordà 
Ramis 

43118822D Vincles 36.122,56 € 36.122,56 € 67 23.479,66 € 

Produccions del 
Mar 

Management, SL 

B57388472 La causa 27.806,00 € 27.806,00 € 49 17.335,22 € 

Antònia Rosselló 
Rigo 

78192677Z L'arquitecte i 
l'emperador 

d'Assíria 

25.956,20 € 25.956,20 € 38 13.443,64 € 

Joan Porcel 
Bonet 

42994876X Quan venia 
l'Esquadra 

19.610,00 € 19.610,00 € 44 12.746,50 € 

 Unnanima 
Services, SL 

B57694739 El petit drac 28.251,70 € 28.251,70 45 15.920,10 € 

 La Fornal 
Espectacles de 

Ferro, SLU 

B57182065 

La cita 

34.185,00 € 34.185,00 € 58 20.519,24 € 

     TOTAL 418 144.836,62 € 

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 23 DE MAIG DE 2012 QUE ORDENÀ LA 
DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 199 DEL 
POLÍGON 3 DE MARRATXÍ (EXP.: 2011/102, RECURS 2012/32). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 23 de maig 
de 2012, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 199 del polígon 3 de Marratxí, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. GTC i de la Sra. JMFP, atès l’informe del cap de la secció 
jurídica de l’Agència de 6 de novembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 

                                          

ACORD 

 

Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 6 de novembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. GTC i de la Sra. JMFP contra l’acord del Consell de 
Direcció de l’Agència de data 23 de maig de 2012, que va ordenar la demolició de les 
obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 199 del polígon 3 del 
terme municipal de Marratxí. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 23 DE MAIG DE 2012 QUE RESOLGUÉ 
EL PROCEDIMENT SANCIONADOR EN RELACIÓ A LES OBRES 
REALITZADES A LES PARCEL·LES 2, 3, 4 I 5 DEL POLÍGON 18 DE 
CAMPOS (EXP.: 2010/182, RECURS 2012/33). 
  
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 23 de maig 
de 2012, el procediment sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a les 
parcel·les 2, 3, 4 i 5 del polígon 18 de Campos, i havent-se interposat contra dit acord 
recurs d’alçada per part del Sr. MTB, atès l’informe del cap de la secció jurídica de 
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l’Agència de 16 de novembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 16 de novembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. JCF, en nom del Sr. MTB, contra l’acord del 
Consell de Direcció de l’Agència de 23 de maig de 2012, d’imposició de sanció per la 
infracció urbanística comesa a les parcel·les 2, 3, 4 i 5 del polígon 18 del terme 
municipal de Campos. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 23 DE MAIG DE 2012 QUE ORDENÀ LA 
DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LES PARCEL·LES 2, 3, 4 I 5 
DEL POLÍGON 18 DE CAMPOS (EXP.: 2010/182, RECURS 2012/34). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
 Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 23 de maig 
de 2012, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a les 
parcel·les 2, 3, 4 i 5 del polígon 18 de Campos, i havent-se interposat contra dit acord 
recurs d’alçada per part del Sr. MTB, atès l’informe del cap de la secció jurídica de 
l’Agència de 16 de novembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 
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ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 16 de novembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. JCF, en nom del Sr. MTB, contra l’acord del 
Consell de Direcció de l’Agència de 23 de maig de 2012, que va ordenar la demolició 
de les obres executades sense llicència i no legalitzades a les parcel·les 2, 3, 4 i 5 del 
polígon 18 del terme municipal de Campos. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM DE LA MA-
1013 (AV. REI JAUME I I VIA CREU DE SANTA PONÇA), TERME 
MUNICIPAL DE CALVIÀ.- CLAU 15-22-0-RF. EXP. 23/2015 (ANTICIPAT DE 
DESPESA 2016), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 

 Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2015, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre anul·lar la Resolució de 23 d’octubre de 2015, d’inici de 
l’expedient de contractació del Projecte de reforç del ferm de la Ma-1013 (Av. Rei 
Jaume I i Via Creu de Santa Ponça), Terme municipal de Calvià.- Clau 15-22-0-RF. 
Exp. 23/2015 i va aprovar el nou inici de l’expedient de contractació de les obres del 
Projecte de reforç del ferm de la Ma-1013 (Av. Rei Jaume I i Via Creu de Santa Ponça), 
Terme municipal de Calvià.- Clau 15-22-0-RF. Exp. 23/2015 (Anticipat de despesa 
2016). 

2. Dia 11 de desembre de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat va emetre l’informe 
jurídic; dia 15 de desembre de 2015, es va emetre la conformitat del secretari general 
adjunt i, dia 21 de desembre de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 
23/2015. 

Fonaments 
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D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 24 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 de Territori i Infraestructures 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 al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç del ferm de la Ma-
1013 (Av. Rei Jaume I i Via Creu de Santa Ponça), Terme municipal de Calvià.- Clau 
15-22-0-RF. Exp. 23/2015 (Anticipat de despesa 2016), 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: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

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 
 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 de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

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 
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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. Residtribuir l’import de l’RCFUT número 220159000340, de tres-cents quaranta-cinc 
mil vuit-cents setanta-set euros amb quaranta-set cèntims (345.877,47 euros), amb 
l’import de  dos-cents noranta-tres mil set-cents quaranta-set euros amb noranta-dos 
cèntims (293.747,92 euros) corresponent a l’import de licitació, i trenta-nou mil vuit-
cents vint-i-tres euros amb noranta-cinc cèntims (39.823,95 euros) corresponent a la 
gestió de residus. S’ha d’anul·lar la diferència de crèdit pel que fa al saldo del document 
comptable RCFUT número 220159000340. 

Anul·lar la RCFUT número 20159000341, de tres mil quatre-cents cinquanta-vuit euros 
amb setanta-set cèntims (3.458,77 euros), relativa a l’1% per a foment del patrimoni 
cultural atès que ja no resulta necessari. 

6. Autoritzar per un import total de dos-cents noranta-tres mil set-cents quaranta-set 
euros amb noranta-dos cèntims (293.747,92 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà 
amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable RC 
220159000340. De l’esmentat import, dos-cents quaranta-dos mil set-cents seixanta-sis 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (242.766,88 euros), corresponen a l’import de licitació 
amb l’IVA exclòs, i  cinquanta mil nou-cents vuitanta-un euros amb quatre cèntims 
(50.981,04 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 
Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb 
l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 32 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2015. El finançament 
d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 
2016. 

7. 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. 

8. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 

 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ AMB 
ROTONDA “EL BOSQUE” VERSIÓ 2. MA-4010 – MA-4014.- CLAU 14-31.0-
ML. EXP.- 25/2015 (ANTICIPAT DE DESPESA 2016), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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 Antecedents 

1. Dia 20 de novembre de 2015, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de millora d’intersecció amb rotonda “El Bosque” VERSIÓ 2. Ma-4010 – Ma-4014.- 
Clau 14-31.0-ML. Exp.- 25/2015 (Anticipat de despesa 2016). 

2. Dia 3 de desembre de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau de la 
cap de servei de Secretaria Tècnica, en va emetre l’informe jurídic; dia dia 10 de 
desembre de 2015, es va emetre la conformitat del secretari general adjunt i, dia 21 de 
desembre de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 25/2015. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 24 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 de Territori i Infraestructures 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 al  Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de millora d’intersecció amb 
rotonda “El Bosque” VERSIÓ 2. Ma-4010 – Ma-4014.- Clau 14-31.0-ML. Exp.- 
25/2015 (Anticipat de despesa 2016), 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: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

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 de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

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 per un import total d’un milió cinquanta-sis mil dos-cents seixanta-tres 
euros amb cinquanta-sis cèntims (1.056.263,56 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà 
amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 60900 (Document comptable RC 
220159000466. De l’esmentat import, vuit-cents setanta-dos mil nou-cents quaranta-
cinc euros amb nou cèntims (872.945,09 euros), corresponen a l’import de licitació amb 
l’IVA exclòs, i  cent vuitanta-tres mil tres-cents divuit euros amb quaranta-set cèntims 
(183.318,47 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 

Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb 
l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 32 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2015. El finançament 
d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 
2016. 

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.  

 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM I 
MILLORES DE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE LA CARRETERA MA-2201, 
DEL PK 0.000 A PK 6.618, CAN BISSANYES. TERMES MUNICIPALS 
D’ALCUDIA I POLLENÇA.- CLAU 15-27.0-RF. EXP.- 26/2015  (ANTICIPAT 
DE DESPESA 2016), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.  
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 

Antecedents 

1. Dia 2 de desembre de 2015, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de reforç del ferm i millores de sistemes de contenció de la carretera Ma-2201, del pk 0.000 a pk 
6.618, Can Bissanyes. Termes municipals d’Alcúdia i Pollença.- Clau 15-27.0-RF. Exp.- 
26/2015 (Anticipat de despesa 2016). 

2. Dia 15 de desembre de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau de la 
cap de servei de Secretaria Tècnica, en va emetre l’informe jurídic; dia 16 de desembre 
de 2015, es va emetre la conformitat del secretari general adjunt i, dia 21 de desembre 
de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 26/2015. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 24 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 de Territori i Infraestructures 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 al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç del ferm i millores 
de sistemes de contenció de la carretera Ma-2201, del pk 0.000 a pk 6.618, Can 
Bissanyes. Termes municipals d’Alcúdia i Pollença.- Clau 15-27.0-RF. Exp.- 26/2015  
(Anticipat de despesa 2016), 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: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 
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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 
 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 de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

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 per un import total d’un milió dos-cents onze mil nou-cents quaranta-un 
euros amb disset cèntims (1.211.941,17 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà amb 
càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable RC 
220159000499. De l’esmentat import, un milió mil sis-cents quatre euros amb vint-i-set 
cèntims (1.001.604,27 euros), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i  
dos-cents deu mil tres-cents trenta-sis euros amb noranta cèntims (210.336,90 €) a 
l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 

Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb 
l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 32 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2015. El finançament 
d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 
2016. 

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.  
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INCORPORACIÓ 
D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PEL REFUGI DE SON AMER (TM 
D’ESCORCA), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 

Antecedents 

1.  Dia 28 d’octubre de 2015 la consellera executiva del departament de Medi Ambient 
va iniciar l’expedient de contractació relatiu a les obres d’execució del projecte 
d’incorporació d’una caldera de biomassa pel refugi de Son Amer (TM d’Escorca) 
(projecte redactat per l’enginyer industrial Joan Bordoy, enginyer col·legiat núm. 667 
del COEIB i aprovat per la consellera executiva de Medi Ambient en data 23 de 
setembre de 2015), d’acord amb l’informe justificatiu de necessitat emès el 21 de 
setembre de 2015 pel director insular de Medi Ambient. 

2. Dia 12 de novembre de 2012, Laura Ferrer Cifre, TAG del Servei de secretaria 
tècnica del departament de Medi Ambient, amb el vist i plau de Cristina Carreras 
Brugada, cap del Servei de secretaria tècnica del departament de medi Ambient, en va 
emetre l’informe jurídic; dia 20 de novembre de 2015, es va emetre el de Secretaria 
General i, posteriorment el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 213/15). 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), 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 a la consellera executiva del Departament de Medi Ambient que el 
Consell Executiu acordi: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra d’execució del projecte d’incorporació 
d’una caldera de biomassa pel refugi de Son Amer (TM d’Escorca), 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. 
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3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: 
 
Presidenta: Sra. consellera executiva de Medi Ambient, Sandra Espeja Almajano.  
President suplent: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu del departament de 
Participació Ciutadana i Presidència 
 
Vocalies: 
 
Titular: Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca 
Suplent: Antoni Benlloch Ramada, Secretari adjunt del Consell de Mallorca 
 
Titular: Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca 
Suplent: Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta. 
 
Titular: Santiago Alcázar Navarro, enginyer industrial del CIM 
Suplent: Josep Antoni Aguiló Ribas, Cap del Servei de Medi Ambient. 
 
Secretaria: 
 
Titular: Cristina Carreras Brugada, cap del Servei de secretaria tècnica del Departament 
de Medi Ambient. 
Suplent: Gabriel Payeras Muntaner, Cap del Servei Jurídic de Residus 
 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pels quals es regeix aquesta 
contractació, i exposar-lo 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 vuitanta mil setanta cinc euros amb vint i 
cinc cèntims (80.075,25 €), que es corresponen a seixanta sis mil cent setanta set euros 
amb vuitanta nou cèntims (66.177,89 €), de base imposable, i tretze mil vuit cents 
noranta set euros amb trenta sis cèntims (13.897,36€), que es corresponen al 21 % de 
l’IVA, despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50 17227 
63290 del pressupost del Consell de Mallorca per l’exercici 2016. 

L’adjudicació d’aquesta despesa estarà sotmesa a la condició suspensiva de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici 
2016, d’acord amb l'establert en l’article 110.2 del TRLCSP i la Base32 de les 
d’execució del vigent Prssupost de despeses. 

 

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 
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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.  

 

 DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 

Antecedents 

 
1. Dia 20 d’octubre de 2015, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, 
en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 12 
d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient de contractació 
relatiu al servei de neteja dels edificis i instal·lacions del Consell de Mallorca, conforme 
a l’informe justificatiu del Director Insular de Funció Pública de la mateixa data. 
 
2. Dia 12 de novembre de 2015 el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni 
en va emetre l’informe jurídic; dia 23 de novembre de 2015, es va emetre el de 
Secretaria General i, dia 21 de desembre de 2015 el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. P227/15). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), 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 
qual 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. 
 
La consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública que el 
Consell Executiu acordi: 
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1. Aprovar l’expedient de contractació del servei del servei de neteja dels edificis i 
instal·lacions del Consell de Mallorca, d’acord amb la següent distribució per lots: 
 
Lot 1: 

 

a) Palau del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial, 1 i l’edifici annex 
anomenat Edifici Almudaina al carrer de la Almudaina, 5 de Palma. 

b) Edifici de la Misericòrdia, a la Plaça de l’Hospital, 4 i Via Roma, 1 de Palma. 
 

Lot 2: 

a) Llar de la Joventut, carrer del General Riera, 111, Palma. 
b) Llar de la Infància, carrer del General Riera, 113, Palma. 

 
Lot 3:  
 

a) Edifici Krekovic, carrer de la Ciutat de Querétaro, 3 de Palma. 
b) Estació d’ITV a Palma, Camí dels Reis, s/n. Palma.  
c) Poliesportiu de Sant Ferran, Camí de ca l’Ardiaca, 2, Palma. 
d) Oficina d’Informació Turística, Plaça de la Reina, 2, 07001 Palma. 
e) Oficina d’Informació Turística, terminal arribades Aeroport Son Sant Joan. 

Palma. 
f) Oficina d’Informació Turística Moll de Peraires. Palma. 
g) Taller Restauració del Patrimoni historicoindustrial. Aeròdrom de Son Bonet. 

Marratxí. 
h) Taller de Mestres d’Aixa. Aeròdrom Son Bonet. Marratxí. 

 
Lot 4: 
 

a) Parc de bombers de Calvià. Avda. Jaume I, s/n. 07184 Santa Ponsa. Calvià. 
Tel./Fax: 971 690 080. 

b) Parc de bombers de Sóller. Ctra. Sóller – Lluc PM – 710, s/n. 07100 Sóller. 
Tel./Fax: 971 632 500. 

c) Parc de bombers de Felanitx. Avda. Argentina, s/n. 07200 Felanitx. Tel./Fax: 
971 831 717. 

d) Parc de bombers de Llucmajor. Carrer de San Isidro Labrador, s/n. 07620 
Llucmajor. Tel.: 971 662 266 Fax: 971 669 225. 

e) Parc de Bombers d’Inca. Ctra. Palma – Alcúdia Ma-13A. 07300 Inca. 
f) Parc de Bombers d’Alcúdia. Carrer d’Amsterdam, 4. 07450 Alcúdia. 
g) Parc de bombers d’Artà. Carrer de Ses Pesqueres, s/n. 07570 Artà. Tel./Fax: 

971 836 057. 
h) Parc de Bombers de Manacor. Carrer dels Foners, s/n. 07500 Manacor. 
i) Centre Socio Cultural de Manacor. Carrer de Pius XII, 5. 07500 Manacor. 
j) Centre Socio Cultural d’Inca. Carrer del Bisbe Llompart, 56. 07300 Inca. 

 
Lot 5: 
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a) Finca “Raixa”. Ctra. Bunyola s/n. Bunyola. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 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 de 
serveis 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’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidencia: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Miquel Roca Jaume. Cap de Servei d’Esports. Suplent, Sr. Bartolomé Oliver 
Bennàssar, cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Presidència. 
 
Sr. Josep Perotti Ballester, cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Desenvolupament 
Local. Suplent: Sra. Francisca Rodríguez Frau, cap de Servei de Turisme. 
  
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

 
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 consideren 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 la despesa per l’import total de TRES MILIONS DOS-CENTS 
SETANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS 
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(3.278.169,07 €), que es corresponen a DOS MILIONS SET-CENTS NOU MIL DOS-
CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.709.230,64 €), 
de base imposable, i CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-
VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (568.938,43 €), que es 
corresponen al 21 % de l’IVA, la qual s’ha de finançar amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 

Aplicació RC  A Import 2016 Import 2017 Import 2018 Import 2019 Total 

10 13600 22700 220159000468 920159000884 150.675,49 € 200.900,66 € 200.900,66 € 50.225,16 € 602.701,97 €

10 34200 22700 220159000469 920159000885 44.154,74 € 58.872,99 € 58.872,99 € 14.718,25 € 176.618,97 €

10 43210 22700 220159000470 920159000886 10.140,77 € 13.521,02 € 13.521,02 € 3.380,26 € 40.563,07 €

10 92020 22700 220159000471 920159000889 126.582,46 € 168.776,61 € 168.776,61 € 42.194,15 € 506.329,83 €

10 33000 22700 220159000472 920159000890 115.689,55 € 154.252,74 € 154.252,74 € 38.563,18 € 462.758,21 €

10 92022 22700 220159000473 920159000891 143.266,03 € 191.021,37 € 191.021,37 € 47.755,34 € 573.064,11 €

10 92023 22700 220159000474 920159000892 143.266,03 € 191.021,37 € 191.021,37 € 47.755,34 € 573.064,11 €

10 42200 22700 220159000475 920159000893 11.415,44 € 15.220,59 € 15.220,59 € 3.805,15 € 45.661,77 €

10 33440 22700 220159000476 920159000894 33.464,53 € 44.619,38 € 44.619,38 € 11.154,84 € 133.858,13 €

10 17000 22700 220159000477 920159000895 6.901,36 € 9.201,81 € 9.201,81 € 2.300,45 € 27.605,43 €

10 33620 22700 220159000478 920159000896 6.901,36 € 9.201,81 € 9.201,81 € 2.300,45 € 27.605,43 €

10 33701 22700 220159000479 920159000897 9.028,17 € 12.037,56 € 12.037,56 € 3.009,39 € 36.112,68 €

10 33702 22700 220159000480 920159000898 9.028,17 € 12.037,56 € 12.037,56 € 3.009,39 € 36.112,68 €

10 33220 22700 220159000481 920159000899 9.028,17 € 12.037,56 € 12.037,56 € 3.009,39 € 36.112,68 €

 
 

D’acord amb la següent distribució per anualitat i lots: 

 
2016 Total IVA 21% Base Imposable 

Lot 1  242.272,01 € 42.047,21 € 200.224,80 € 

Lot 2 286.532,05 € 49.728,70 € 236.803,35 € 

Lot 3 88.541,83 € 15.366,76 € 73.175,07 € 

Lot 4 168.731,84 € 29.284,04 € 139.447,80 € 

Lot 5 33.464,53 € 5.807,89 € 27.656,64 € 

Total LOTS 819.542,27 € 142.234,61 € 677.307,66 € 

    

2017 Total IVA 21% Base Imposable 

Lot 1  323.029,34 € 56.062,94 € 266.966,40 € 

Lot 2 382.042,74 € 66.304,94 € 315.737,80 € 

Lot 3 118.055,78 € 20.489,02 € 97.566,76 € 

Lot 4 224.975,78 € 39.045,38 € 185.930,40 € 

Lot 5 44.619,38 € 7.743,86 € 36.875,52 € 

Total LOTS 1.092.723,02 € 189.646,14 € 903.076,88 € 

    

2018 Total IVA 21% Base Imposable 

Lot 1  323.029,34 € 56.062,94 € 266.966,40 € 

Lot 2 382.042,74 € 66.304,94 € 315.737,80 € 

Lot 3 118.055,78 € 20.489,02 € 97.566,76 € 

Lot 4 224.975,78 € 39.045,38 € 185.930,40 € 

Lot 5 44.619,38 € 7.743,86 € 36.875,52 € 

Total LOTS 1.092.723,02 € 189.646,14 € 903.076,88 € 

    

2019 Total IVA 21% Base Imposable 

Lot 1  80.757,34 € 16.959,04 € 66.741,60 € 

Lot 2 95.510,68 € 20.057,24 € 78.934,45 € 

Lot 3 29.513,94 € 6.197,93 € 24.391,69 € 

Lot 4 56.243,95 € 11.811,23 € 46.482,60 € 

Lot 5 11.154,84 € 2.342,52 € 9.218,88 € 

Total LOTS 273.180,76 € 57.367,96 € 225.769,22 € 

 

D’acord amb l’article 90.2 del TRLCSP, en relació amb la D.A. 88ª de la Llei 22/2013, de 

pressuposts generals de l’Estat, sobre desindexació respecte a índex generals de 

contractes del sector públic, s’exclou la procedència de la revisió de preus, atès que el preu 
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del contracte preveu l’evolució de costos dels preu durant tota la vigència del mateix, 

incloses les eventuals pròrrogues. 

 

Aquesta despesa està sotmesa a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per 

finançar les obligacions derivades del contracte d’acord amb l'establert en l’article 110.2 

del TRLCSP, atès l’inici de l’execució del contracte es produirà en l’exercici següent a la 

seva adjudicació i d’acord amb l’anterior distribució pressupostària. 

 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 
del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò 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, en els casos en què 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. 

 

 

 


