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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 4 DE MAIG DE 2016 
 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (20-4-2016). 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
LLOSETA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, l’Associació Gent Gran de Lloseta va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVITATS 
CULTURALS: 

- Visites culturals i excursions a: Santa Ponça, Peguera, La Victòria (Alcúdia), Cala 
d’Or, Lluc, Cala Millor, Manacor 

- Manualitats 

- Ball de Saló 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran de Lloseta la subvenció sol·licitada per 
import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Gent Gran de Lloseta, amb CIF G-
57683013, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
4.580,87 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Lorenzo Ramon Borras, en representació de l’Associació Gent Gran de 
Lloseta, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 23 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: manualitats, ball de saló, excursions: Santa Ponça, 
Peguera, Manacor, Marratxí, Lluc - Alcúdia, Porto Cristo – Calas de Mallorca, Lluc, 
Alcúdia. 
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5. Dia 17 de març de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 7 d’abril de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Gent Gran de Lloseta en 
el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció subscrita pel 
senyor Lorenzo Ramon Borras, en representació de l’Associació Gent Gran de Lloseta, 
sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 
concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Llosetai a la Intervenció General 
del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 
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No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Atesa la sol·licitud, de data 4 de febrer de 2016, dels responsables de la Escuela de 
Turisme de Baleares per tal de que els seus alumnes puguin realitzar pràctiques 
formatives al Consell de Mallorca. 
 
Atès l’informe, de data 21 de març de 2016, del cap de Servei de Protocol del Consell 
de Mallorca, en que proposa la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
de Mallorca i la  Escuela de Turismo de Baleares per a la realització de pràctiques 
formatives dels seus alumnes. 
 
Atès que la signatura d’aquest conveni no representa cap despesa econòmica pel Consell 
de Mallorca. 
 
Atès l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, de dia 12 d’abril de 2016. 

Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, s’eleva al conseller executiu de Presidència el següent  

 

ACORD 

 

1. Aprovar el conveni entre el Consell de Mallorca i la Escuela de Turismo de Baleares 
per a la realització de pràctiques formatives d’alumnes, que s’adjunta. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DEPESA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES AL 
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CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL PER A 
L’ANY 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
El funcionari que subscriu eleva a l’Hble. Sra. Consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, per a la seva aprovació, la següent proposta d’acord: 
 
“Atès l’escrit del director gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 
de data 17 de febrer de 2016, en el qual sol·licita que es duguin a terme els tràmits 
adients per a que siguin transferits al Consorci els fons consignats al pressupost general 
del Consell de Mallorca de l’any 2016, en la partida 55.33610.46701 “Aportació al 
Consorci Serra de Tramuntana”, per un import de 1.500.000,00 €. 
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2016, atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 

 
Consta a l’expedient: 

 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures, 
de data 24 de febrer de 2016. 
Informe jurídic de la cap del Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i  
Infraestructures, de la mateixa data. 
Retenció de crèdit a la aplicació pressupostària 55.33610.46701, número d’operació 
220160001454, i per import de 1.500.000,00 €. 
 
Vist l’informe de fiscalització emès dia 21/04/2016 amb número FS 029/16 per part de 
la Intervenció General. 
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2016, atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 

Per tot l’exposat, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent 
proposta d’: 

ACORD 

 
1.- Aprovar l’aportació per import d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS 
(1.500.000,00  €), a favor de Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, CIF 
P0700056E, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 55.33610.46701 del vigent 
pressupost de 2016 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit número 220160001454, 
per fer front a les seves despeses pròpies.   
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS 
(1.500.000,00  €), a favor de Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, CIF 
P0700056E, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 55.33610.46701 del vigent 
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pressupost de 2016 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit número 220160001454, 
per fer front a les seves despeses pròpies. 
 
3.- El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial, com a beneficiari de la indicada 
aportació econòmica, es sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control 
de la Intervenció General i Sindicatura de Comptes.  
 
4.- D’acord amb la base 25.5.d) de les bases d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca de 2016,   els documents que justifiquen la realització de la despesa o 
reconeixement de l’obligació per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca a 
altres unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen 
tant a finançar globalment la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que 
s’han de dur a terme en el marc de les funcions que tenen atribuïdes, hauràn de 
presentar els comptes anuals degudament aprovats, referits a l’exercici en el qual es 
concedeix l’aportació amb l’informe de la Intervenció General del Consell de Mallorca, 
i sempre, abans de dia 1 d’octubre de 2017.  
 
 
5.-Es preveu la possibilitat reconèixer una bestreta d’un màxim del 100% de l’import de 
la indicada aportació econòmica, en els termes del la base 25.4 de les bases d’execució 
del pressupost del Consell de Mallorca de 2016. Aquesta bestreta serà concedida, amb 
caràcter excepcional, pel conseller executiu d’Economia i Hisenda, sense obligació de 
presentar aval, abans de presentar els documents que justifiquel el reconeixement de 
l’obligació.  
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I D’ACCEPTACIÓ DE 
LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL I GRATUÏTA AL CONSELL, PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ, DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER RIU 
SIL, 29 CANTONADA AV. JAUME I, 121 DE SANTA PONÇA, ON S’UBICA EL 
PARC DE BOMBERS DE CALVIÀ, PER DESTINAR-LO A PARC DE 
BOMBERS AMB LES CONDICIONS DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
QUE ES SUBSCRIU AMB L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Antecedents 

 
1. El plenari del Consell de Mallorca en data 7 de maig de 1984 va crear el Servei de 
Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL). 
 
2. Com a conseqüència de l’anterior, en data 21 de març de 1985 es va signar conveni 
amb l’Ajuntament de Calvià  amb l’objecte de regular la prestació per part del Consell 
de Mallorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el terme 
municipal de Calvià. 
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3. En data 13 de desembre de 1985 l’Ajuntament de Calvià va cedir al Consell de 
Mallorca l’ús d’un solar municipal sobre el qual el Consell de Mallorca va dur a terme 
la construcció i posada en funcionament de l’actual parc. L’esmentat conveni va deixar 
de vigir el 12 de desembre de 1995, sense que des d’aquesta data s’hagi subscrit cap 
altre conveni al respecte. 
 
4. Malgrat el conveni va deixar de vigir el 12 de desembre de 1995 i fins a data d’avui 
no s’ha iniciat cap expedient per a la signatura d’un nou conveni de cessió, 
l’Ajuntament de Calvià no ha reclamat la reversió dels terrenys i la construcció i el 
servei s’ha continuat prestant normalment, assumint el Consell de Mallorca les despeses 
ordinàries del mateix. 
 
5. Vista la memòria justificativa de 8 de juny de 2015 del Director Insular 
d’Emergències amb el vist-i-plau del Conseller de Cooperació Local relativa a la 
necessitat de signar un nou conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Calvià relatiu a la cessió d’ús temporal de les instal·lacions actuals del 
parc de bombers d’aquest municipi. 
 
6. En data 21 d’octubre de 2015 la consellera executiva de Modernització Funció 
Pública del Consell de Mallorca va resoldre iniciar l’expedient per a l’acceptació de la 
cessió d’ús temporal a favor del Consell de Mallorca de l’immoble objecte de  
l’expedient. 
 
7. El Plenari de l’Ajuntament de Calvià en data 26 de març de 2015 va acordar 
(literalment): 
 
“PRIMERO.- Aprobar la proforma del “Convenio de colaboración entre el Consell de 
Mallorca y el Ajuntament de Calvià en materia de prevención, extinción de incendios y 
salvamento” propuesta por el Consell de Mallorca, que se adjunta a la presente, y por el 
que se cede gratuitamente el uso del solar sito en la Avenida Jaume I de Santa Ponça. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldia – presidencia para la firma de dicho convenio y para 
realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el buen fin de lo acordado.”. 
 
 
Vist l’informe del TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni de data 30 
d’octubre de 2015 i el de fiscalització prèvia núm. 201.3/15 de data 12 d’abril de 2016 
 
Per tant, el tècnic que subscriu proposa a la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública que elevi al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent 
per aquesta adquisició, en virtut de l’article 1 o) Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol) 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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1. APROVAR l’expedient per acceptar la cessió del ús temporal i gratuïta per part de 
l’Ajuntament de Calvià a favor del Consell de Mallorca de l’immoble ubicat al carrer 
Riu Sil, 29 cantonada Avda.Jaume I, 121 de Santa Ponça on s’ubica el Parc de Bombers 
de Calvià. 
 
2. ACCEPTAR la cessió del ús temporal i gratuïta, per part de l’Ajuntament de Calvià a 
favor del Consell de Mallorca, del de l’immoble ubicat al carrer Riu Sil, 29 cantonda 
Avda.Jaume I, 121 de Santa Ponça on s’ubica el Parc de Bombers de Calvià, de 3.150 
m2, finca registral núm. 46.416, Foli 1, Tom 3.635, Llibre 899 del Registre de la 
Propietat núm. 1 de Calvià, per destinar-lo a parc de bombers baix les condicions que es 
descriuen en el conveni que es transcriu: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENT. 

PARTS 

El Sr. _______________________________, conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, nomenat per Decret de la Presidència 
del Consell de Mallorca de data 6 de juliol de 2015, actuant en nom i representació del 
Consell de Mallorca.  

 

El Sr. ______________________________, batlle de l’Ajuntament de Calvià nomenat 
pel Ple de la Corporació en data 13 de juny de 2015, actuant en nom i representació de 
l’Ajuntament de Calvià.  

 

ANTECEDENTS 

1. El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 va crear el 
Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL).  

2. Com a conseqüència de la creació del SERPREISAL, es va signar un conveni entre 
les dues institucions amb l’objecte de regular la prestació per part del Consell de 
Mallorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el terme 
municipal de l’ajuntament d’Inca. 

3. Com a conseqüència de la signatura del conveni, l’Ajuntament va cedir, per conveni 
de data 13 de desembre de 1985, l’ús d’un solar de propietat municipal, ubicat a l’Avda. 
Jaume I, 121 de Santa Ponça, sobre el qual el Consell de Mallorca va dur a terme la 
construcció i posada en funcionament de l’actual parc. 

4. La clàusula cinquena del conveni a que fa referència el paràgraf anterior preveia que 
la cessió d’ús dels terrenys al Consell de Mallorca era per un període màxim de 10 anys, 
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i que transcorregut aquest període revertiria el total domini del terrenys i de les 
construccions a l’Ajuntament, si be es podria convenir de mutu acord prorrogar la 
cessió. Així, el conveni va deixar de vigir el 16 d’octubre de 1996, i les institucions 
signants no varen tramitar cap prorroga del conveni, per la qual cosa el terreny i les 
instal·lacions varen revertir a l’ajuntament d’Inca. No obstant això, el servei que 
prestava el Consell de Mallorca s’ha prestat normalment, sense cap tipus de canvi, fins a 
data d’avui. 

5. Atesos aquests antecedents, les parts signants consideren convenient regularitzar 
l’actual situació derivada de la manca de conveni que doni cobertura a l’ús del terreny i 
de les instal·lacions, mitjançant la signatura d’un de nou en termes anàlegs a l’anterior. 

6. Vist l’Acord del Plenari de l’Ajuntament de Calvià de data 26 de març de 2015. 

7. Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de data 
__________________. 

Atès tot el que s’ha exposat ambdues parts es reconeixen, mútua i recíprocament la 
competència i capacitat necessàries per formalitzar aquest conveni i l’acorden 
subscriure, en base a els següents  

Acords 

 
Primer. L’Ajuntament ______________ cedeix gratuïtament al Consell de Mallorca l’ús 
del següent immoble: 
 
1. El solar de la seva propietat, ubicat a ______________________. 
 
2. El parc de bombers construït a aquest solar, que inclou 
______________________________________________________________________
_________________________. 
S’adjunta plànol.  
 
Segon. Seran a càrrec del Consell de Mallorca totes les despeses corrents i de 
conservació, així com les reparacions que siguin necessàries per mantenir el parc. 
 
Tercer. Seran per compte de l’Ajuntament tots els impostos i tributs derivats de la 
titularitat de l’immoble esmentat en la clàusula primera d’aquest conveni. 
 
Quart.- Aquest conveni tendra una vigència de quinze anys. Podrà prorrogar-se de mutu 
acord entre les parts per períodes de quinze anys abans de la finalització del termini 
d’aquest conveni o de qualsevol de les ulteriors  pròrrogues. 
 
A la finalització del termini de vigència el Consell de Mallorca haurà d’entregar a 
l’Ajuntament el solar més totes les edificacions i instal·lacions existents sense dret a 
indemnització per cap concepte a favor del Consell. 
 
Cinquè.- Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, el Conveni s’extingirà per les 
següents causes: 
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a) Pel transcurs del termini previst com a vigència del conveni. 
b) Per acord mutu de les parts. 
c) Per la construcció i posada en funcionament d’un nou parc de bombers al terme 

municipal de Calvià. 
d) Per les causes generals que estableix la legislació vigent. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni,  
 
Palma,  
 
Per l’Ajuntament      Pel Consell de Mallorca” 
 
3. Aprovar el conveni transcrit en l’apartat anterior. 
 
4. Procedir a registrar aquesta adquisició a l’Inventari General del Consell de Mallorca. 
 
5.  Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
6. Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el 
RECURS D'ALÇADA davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el 
termini d'UN MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de 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’ACORD PER DESADHERIR-SE DE 
L’ACORD MARC 12/2014 SISTEMES AUDIOVISUALS DE LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL 
PATRIMONI DE L’ESTAT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
Antecedents 
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Atès que en el marc dels sistemes per a la racionalització tècnica de la contractació 
pública previstos en la Llei de contractes del sector públic, les centrals de compres es 
configuren com a òrgans de contractació dels productes, béns mobles i serveis de 
referència que es declarin de contractació centralitzada. La finalitat bàsica d'aquests 
òrgans de contractació és racionalitzar i ordenar l'adjudicació dels contractes públics tot 
formalitzant acords marc o centralitzant la compra de béns i serveis. 
 
Atès que en data 22 de novembre de 2010 la Dirección General de Patrimonio del 
Estado va acordar l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis per l’Acord Marc de “Vehicles Industrials”. 
 
Atès que en data 19 d’abril de 2012 la Dirección General de Patrimonio del Estado va 
acordar la 1ª ampliació de l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis pels següents Acords Marc:  
 

- Mobiliari general (i especialitzat) 
- Maquinària de reprografia 
- Sistemes audiovisuals 
- Paper per reprografia 
- Vehicles automòbils (turismes i motocicletes) 
- Servidors i sistemes d’emmagatzemat de propòsit general 

 
Atès l’informe emès pel Cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en data 18 
d’abril de 2016 relatiu a la conveniència de desadherir-se de l’Acord Marc 12/2014 
Sistemes Audiovisuals, degut a la complexitat que suposa el procediment per a adquirir 
els objectes que integren aquest Acord Marc, ja que s’ha de licitar amb les empreses 
adjudicatàries de l’Acord Marc, amb la consegüent demora, anant en contra dels 
principis d’eficiència que se suposen de l’actuació de l’administració.  
 
Per tot això, l’Hble. Sra. consellera executiva del Departament de Modernització i 
Funció Pública eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per 
l’aprovació, el següent  

Acord 

 
1. Desadherir el Consell de Mallorca de l’Acord Marc 12/2014 Sistemes Audiovisuals a 
la Central de Contractació de l’Estat de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat 
(Subdirecció General de Compres), degut a la complexitat que suposa el procediment 
per a adquirir els objectes que integren aquest Acord Marc, ja que s’ha de licitar amb les 
empreses adjudicatàries de l’Acord Marc, amb la consegüent demora, anant en contra 
dels principis d’eficiència que se suposen de l’actuació de l’administració. 
 
2. Donar trasllat del present acord als consellers executius i als secretaris tècnics dels 
distints departaments del Consell de Mallorca, a la Intervenció General, a Secretaria 
General del Consell de Mallorca i a la Direcció Insular de Funció Pública. 
 


