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El Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia 10 de febrer va 

adoptar l’acord d’aprovar les aportacions econòmiques als Ajuntaments de 

població inferior o igual a 2.000 habitants per a la instal.lació i/o adequació 

d’hidrants per a emergències.  
 

L’esmentat acord es el següent: 

 

“1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta com Annex I entre el 

Consell de Mallorca i els ajuntaments interessats de població inferior o igual a 2.000 

habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal per 

atendre qualsevol tipus d’emergència. 

 

2.- Autoritzar una despesa total de 211.000,00 euros, amb càrrec a la partida 

pressupostària 65.94310.76201 del pressupost de despeses de 2016, per fer front a les 

aportacions econòmiques previstes al punt següent. 

 

3.- Disposar a favor dels següents ajuntaments les quantitats màximes que es fan 

constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 

 
Concepte 

Ajuntament 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
obra 

Nous hidrants 
columna o 

soterrat i la seva 
senyalització 

Adequació 
d’hidrants 
existents 

(columna o 
soterrat) i la seva 

senyalització 

Ariany: 19.800,00 € 4 3 

Banyalbufar: 10.800,00 € 3 0 

Búger: 18.000,00 € 5 0 

Costitx: 9.000,00 € 2 1 

Deià: 18.000,00 € 4 2 

Escorca: 30.600,00 € 1 15 

Estellencs: 10.800,00 € 3 0 

Fornalutx: 18.000,00 € 5 0 

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 € 2 7 

Mancor de la Vall: 14.400,00 € 3 2 

Santa Eugènia: 19.800,00 € 5 1 

 189.000,00 €   

 

 

Igualment, disposar a favor dels següents ajuntaments les quantitats màximes que es 

fan constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 

 

Concepte 

Ajuntament 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
honoraris 

Honoraris per 
redacció de 

projecte 
Honoraris per 
direcció d'obra 

Ariany: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 
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Banyalbufar: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Búger: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Costitx: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Deià: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Escorca: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Estellencs: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Fornalutx: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Lloret de Vistalegre: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Mancor de la Vall: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Santa Eugènia: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

 22.000,00 €   

 

Les quantitats del quadre anterior de les obres quedaran reduïdes, si s’escau, de forma 

automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels 

hidrants a una empresa contractista. 

 

Les quantitats del quadre anterior dels honoraris quedaran reduïdes a l’import que 

resulti de la factura o factures que presenti l’ajuntament interessat. 

 

En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a les aportacions 

econòmiques màximes del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec dels 

ajuntaments interessats. 

 

4.1.- Els anteriors ajuntaments disposaran d’un termini de 2 mesos comptadors a 

partir del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar la següent 

documentació: 

 

a) Certificat del secretari municipal d’aprovació per acord del ple de l’ajuntament del 

conveni del punt 1 d’aquest acord. 

 

b) Declaració responsable en relació a les aportacions econòmiques previstes en 

aquest acord (Annex IV) 

 

c) Dos exemplars en paper del projecte tècnic dels hidrants a instal·lar. El projecte 

tècnic ha de tenir el contingut que s’assenyala a l’article 123 del R. Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 

públic en relació a l’article 124 i següents del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques.  

 

 A la memòria del projecte s'haurà de fer constar: 

 

- Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

 

- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent 

(justificant, entre d'altres, el compliment de la Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig, 

per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; Pla director 

sectorial per a la gestió dels residus de l’illa de Mallorca vigent en cada moment i, en 

general, quants preceptes i instruccions tècniques siguin d'aplicació al cas concret). 
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-El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent 

model: 

A) Pressupost d'execució material ( PEM )......................... 

B) Benefici industrial ( 6% del PEM).................................. 

C) Despeses generals ( 13% del PEM)................................. 

D) Total valor estimat del contracte (A+B+C)..................... 

Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de 

subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) ................................................................. 

 

Tota la documentació haurà d’estar signada pel tècnic redactor del projecte amb el 

vistiplau del President/a de l’entitat local promotora del projecte. 

 

Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra no podran figurar al 

projecte tècnic. Just s’abonaran els honoraris de redacció i de direcció contra factures 

presentades per tercers a l’ajuntament, tal com es fa constar al punt 5.1, lletra A) 

d’aquest acord. No s’admetran com a justificants, i, per tant, no s’abonarà l’aportació 

econòmica per honoraris, si es presenten nòmines, contractes laborals, etc. 

 

Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia 

autorització del Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 

 

4.2.- Una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica, si aquesta és 

correcta, es procedirà a la firma del conveni del punt 1. 

 

5.1.- Per a l’abonament parcial o total de les quantitats previstes al punt 3, els 

ajuntaments han de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:  

 

A) Pel que fa als honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra: 

 

-Factura original del professional o empresa que hagi fet les actuacions. No es pot 

emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri el 

professional o l’empresa; el logotip i la resta de dades han de figurar amb la tipologia 

original. 

 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la 

qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 

de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari,  

 

 

 

 

bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat 

ni s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació. 

 

La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 

Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 

Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 

 

B) Pel que fa a les despeses de l’obra: 
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-Certificació d’obra (ANNEX III) degudament emplenada, i signada pel contractista i 

pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament identificades. 

 

-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l’obra 

amb les firmes degudament identificades. 

 

-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions. No es pot emplenar la 

factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l’empresa; el 

logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar amb la tipologia original. 

 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la 

qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 

de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, 

bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat 

ni s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació. 

 

La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 

Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 

Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 

 

5.2.- En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i 

única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 

             

a) Model de declaració responsable (ANNEX V) en fase de justificació de 

despeses en relació a les aportacions econòmiques del punt 3 d’aquest acord. 

 

b) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa. En el cas que el 

projecte inicial estigui visat pel corresponent col·legi professional, s’ha de presentar el 

certificat igualment visat. 

 

c) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament pel director, el contractista, 

un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un representant del 

Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una antelació mínima 

de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a la 

recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 

d) Plànols escala 1:5.000 amb la ubicació dels hidrants en format .dwg, .shp, 

.dgn, .dxf, en suport digital.  

 

e) Certificat del cabdal d’aigua obtingut per cada hidrant signat pel director de 

l’obra. 

 

5.3.- S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. 

No obstant això, aquestes factures, tant d’honoraris com d’obres, s’han d’abonar per 

part de l’entitat local beneficiària de l’aportació econòmica en el termini de 30 dies 

comptadors des del dia que s’hagi rebut el pagament de l’aportació econòmica per 

part del Consell Insular de Mallorca. En cas contrari, aquest incompliment serà causa 

de reintegrament de l’aportació econòmica.  
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6.- De la quantitat total a aportar als ajuntaments per a obres el Consell de Mallorca, 

prèvia sol·licitud de l’ajuntament interessat, una vegada firmats els convenis 

corresponents, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 % d’acord amb les 

condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca 

per a l’any 2016.  

 

7.- Els ajuntaments es faran càrrec dels tràmits per a la contractació de les obres 

d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu 

manteniment durant un termini de 10 anys. 

 

8.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu 

manteniment es durà a terme pels tècnics del Departament de Desenvolupament Local 

del Consell de Mallorca. 

 

9.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 

(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a 

la data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a 

la vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 

d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la 

firma dels convenis. 

 


