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RELACIÓ ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 15 DE JUNY DE 2016 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS I ELABORACIÓ 
DELS DOCUMENTS NECESSARIS  PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS PER A 
L’ILLA DE MALLORCA (PDSECMa) EXP. CSO-1/2016, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 

1. Dia 30 de març de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, 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 realització dels treballs i elaboració dels documents necessaris  per a 
la redacció i tramitació del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials per a l’illa 
de Mallorca (PDSECMa), conforme a l’informe justificatiu del Sr. Joan Carles Fuster 
Guasp, cap del servei d’Ordenació del Territori, amb el vistiplau del Sr. Miquel Vadell 
Balaguer, director Insular de Territori i Paisatge, de data 17 de març de 2016. 

2. Atesa la programació pluriennal de l’execució del contracte previst, consta a 
l’expedient l’informe favorable, de data 3 de juny de 2016, de la Direcció Insular 
d’Hisenda i Pressuposts previst a la Base 21 de les d’execució del pressupost i l’article 
174 del TRLHL respecte al finançament del contracte, 

3. Dia 13 de juny de 2016, la Sra. Apol·lònia Serra Barceló, cap del servei de la Unitat 
de Territori de la Secretaria Tècnica en va emetre l’informe jurídic; dia 14 de juny de 
2016, es va emetre el de Secretaria General mitjançant nota de conformitat a l’informe 
jurídic i, dia 14 de juny de 2016, el de fiscalització prèvia favorable de l’expedient 
(núm. ref. [ID 128//2016 MNA]). 

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 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses dels contractes pluriennals, tot i que la quantia no arribi als dos-cents 
cinquanta mil euros (250.000,00 €), 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, la consellera executiva del Departament de Territori i Infraestructures eleva al 
Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de realització dels treballs i elaboració 
dels documents necessaris  per a la redacció i tramitació del Pla Director Sectorial 



 2 

d’Equipaments Comercials per a l’illa de Mallorca (PDSECMa) Exp. CSO-1/2016, 
mitjançant procediment obert. 

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: 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. Joan Carles Fuster Guasp, cap del Servei d’Ordenació del Territori 
 Suplent: Josep Manuel Gómez González, Tècnic jurídic del Servei 

d’Ordenació del Territori. 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra.  Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 
 Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt 
Secretari: Sra. Apol·lònia Serra Barceló, cap del servei de la Unitat de Territori 

de la Secretaria Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures 
 Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap del servei de la Unitat 

d’Infraestructures de la Secretaria Tècnica 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 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 total de dos-cents quaranta-vuit mil 
cinquanta euros (248.050’00 €), que es corresponen a dos-cents cinc mil euros 
(205.000,00 €), de base imposable, i quaranta-tres mil cinquanta euros (43.050,00 €), 
que es corresponen al 21% de l’IVA, així com autoritzar i disposar la despesa de  
conformitat amb la següent distribució pluriennal: 

Any 
Total (incloent-hi 
l’IVA) 

Base 
imponible 

Iva 21% Partida 
pressupostària 

RC 

2016 62.012,50 € 51.250,00 10.762,50 55.15140.22706 220160010285 
2017 136.427,50 € 112.750,00 23.677,50 55.15140.22706 220169000254 
2018 49.610,00 € 41.000,00 8.610,00 55.15140.22706 220169000254 
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La despesa s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària  detallada al quadre 
anterior del pressupost del Consell. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de 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. 

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 DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2016 
(DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA) 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i 
Hisenda: 

El Consell Executiu, en sessió de 13 de novembre de 2015, va aprovar el Pla 
estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2016 (text 
consolidat BOIB núm. 43, de 05.04.2016) 

El Departament d’Economia i Hisenda, entre d’altres, respecte a l’Àrea de 
Promoció Econòmica va preveure diverses línies de convocatòria de 
subvencions amb l’objectiu de fomentar i donar suport a projectes i activitats 
que puguin ser considerades d’interès públic en l’àmbit del comerç, el 
producte local, l’organització d’esdeveniments culturals, esports o lúdic amb 
elevada repercussió i interès turístic, dirigides a empreses i a ajuntaments. No 
obstant això, es considera adient obrir una línia que inclogui altres possibles 
beneficiaris com són les associacions i les entitats sense ànim de lucre. 

A la vegada s’han detectat errades amb relació a les dades que es varen 
consignar a les fitxes elaborades per mitjans telemàtics de les línies de 
subvencions d’aquest Departament. 

En ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del Reglament orgànic de 
la Corporació, propòs al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan 
competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1.h) del 
Decret, de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del 
Consell de Mallorca, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca 
per a l’any 2016 en el sentit següent: 

Allà on diu: 
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Departament Programa Aplicació 
pressupostària 

Denominació 
Pressupost 

Import Objectius de la línia Núm. 
beneficiaris 

Termini 
d'execució 

Convocatòria Procedim 
concessió 

Economia i 
Hisenda 

43110 
Promoció 
Econòmica 

70 43110 47900 
(50.000,00€) 

Altres transf. 
Empreses 
Promoció 
Econòmica. 

50.000,00 

Fomentar i donar suport a projectes i 
activitats d'iniciativa privada que puguin ser 
considerades d'interès públic local en l'àmbit 
del comerç, el producte local, l'organització 
d'esdeveniments culturals, esportius o lúdics 
amb elevada repercussió i interès turístic 

10 

Del 
30/09/2015 a 
data 
publicació 
conv. 

Convocatòria 
Concurrència 

no 
competitiva 

Economia i 
Hisenda 

43110 
Promoció 
Econòmica 

70 43110 46200 
(100.000,00€) / 
70 43110 76200 

(100.00,00€) 

Altres transf. 
Ajuntaments 
Promoció 
Econòmica 

200.000,00 

Fomentar i donar suport a iniciatives, 
projectes i activitats municipals que puguin 
ser considerades d'interès públic en l'àmbit 
del comerç, el producte local, l'organització 
d'esdeveniments culturals, esportius o lúdics 
amb elevada repercussió i interès turístic. 

53 

Del 
30/09/2015 a 
data 
publicació 
conv. 

Convocatòria 
Concurrència 
Competitiva 

   
Total 
Promoció 
Econòmica 

250.000,00          

Economia i 
Hisenda  

43210 
Informació 
Turística  

70.43210.46200 

A 
Ajuntaments. 
Ajudes 
Informació 
Turística 

150.000,00 

Contribuir al sosteniment econòmic de les 
despeses de funcionament dels serveis i 
oficines d’informació turística municipals de 
les entitats locals amb població inferior als 
50.000 habitants. 

Promoure la redacció de projectes tècnics de 
senyalització turística que promogui l’accés i 
el coneixement dels recursos locals d’interès 
pels visitants. 

Promoure l’edició de material informatiu i 
publicacions puntuals o periòdiques que 
promogui els recursos i activitats turístiques 
del municipi. 

10-15 

Des del 
30/09/15 fins 
els 15 dies 
naturals 
posteriors a 
la data de 
publicació de 
la 
convocatòria 

Convocatòria 
Concurrència 

no 
competitiva 

   
Total 
Informació 
Turística 

150.000,00      

 

 

Ha de dir: 

Departament Programa Aplicació 
pressupostària 

Denominació 
Pressupost 

Import Objectius de la línia Núm. 
beneficiaris 

Termini 
d'execució 

Convocatòria Procedim 
concessió 

Economia i 
Hisenda 

43110 
Promoció 
Econòmica 

70 43110 47900 
(15.000,00€) 

70 43110 48900 
(35.000,00€) 

Altres transf. 
Empreses 
Promoció 
Econòmica / 
Altres transf. 
Promoció 
Econòmica 

50.000,00 

Fomentar i donar suport a projectes i 
activitats d'iniciativa privada que puguin ser 
considerades d'interès públic local en l'àmbit 
del comerç, el producte local, l'organització 
d'esdeveniments culturals, esportius o lúdics 
amb elevada repercussió i interès turístic 

10 
De 
l’01/09/2015 
a 31/08/2016 

Convocatòria 
Concurrència 

no 
competitiva 

Economia i 
Hisenda 

43110 
Promoció 
Econòmica 

70 43110 46200 
(100.000,00€) / 
70 43110 76200 

(100.00,00€) 

Altres transf. 
Ajuntaments 
Promoció 
Econòmica 

200.000,00 

Fomentar i donar suport a iniciatives, 
projectes i activitats municipals que puguin 
ser considerades d'interès públic en l'àmbit 
del comerç, el producte local, l'organització 
d'esdeveniments culturals, esportius o lúdics 
amb elevada repercussió i interès turístic. 

53 
De 
l’01/09/2015 
a 31/08/2016 

Convocatòria 
Concurrència 

no 
Competitiva 

   
Total 
Promoció 
Econòmica 

250.000,00          

Economia i 
Hisenda  

43210 
Informació 
Turística  

70.43210.46200 

A 
Ajuntaments. 
Ajudes 
Informació 
Turística 

150.000,00 

Contribuir al sosteniment econòmic de les 
despeses de funcionament dels serveis i 
oficines d’informació turística municipals de 
les entitats locals amb població inferior als 
50.000 habitants. 

Promoure la redacció de projectes tècnics de 
senyalització turística que promogui l’accés i 
el coneixement dels recursos locals d’interès 
pels visitants. 

Promoure l’edició de material informatiu i 
publicacions puntuals o periòdiques que 
promogui els recursos i activitats turístiques 
del municipi. 

10-15 
Des del 
01/09/2015 a 
30/09/2016 

Convocatòria 
Concurrència 

no 
competitiva 



 5 

   
Total 
Informació 
Turística 

150.000,00      

 

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears i en la seu electrònica del Consell de Mallorca. 

 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (01-6-2016). 
 
 
CONVENI MARC DEL CONSEL INSULAR DE MALLORCA AMB 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PALMA XXI PER A DESENVOLUPAR 
PROJECTES I PROGRAMES CONJUNTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Fets 

 
1. El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports considera convenient signar un 
conveni marc amb l’entitat Palma XXI per poder desenvolupar relacions de cooperació i 
col·laboració entre ambdues parts, sense cap tipus de compromís financer, per tal 
d’estudiar l’evolució de la ciutat de Mallorca al llarg de la seva història, especialment en 
l’època contemporània, així com proposar idees de futur per aconseguir un 
desenvolupament sostenible i favorable, tant per als seus habitants, com per al visitants. 
 
2. Dia 20 d’abril el director insular ha emès la memòria justificativa i el secretari tècnic 
de Cultura, Patrimoni i Esports un informe sobre la quantia econòmica del Conveni 
marc. 
 
3. Dia 10 de maig s’ha emès informe jurídic favorable. 
 
4. Dia 26 de maig la Intervenció General ha comunicat la no necessitat de fiscalització 
prèvia. 

Fonaments de dret 

 
1. L’article 70.18 de l’Estatut d’Autonomía de les Illes Balears i la Llei 6/1994 
atribueixen als consells insulars competències, entre d’altres, en matèria de promoció 
sociocultural  
 
2. La normativa de règim local estatal estableix com a competències pròpies dels 
consells insulars, entre d’altres, i en general, el foment i l’administració dels interessos 
peculiars de l’illa (apartat d de l’article 36,1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre). 
 
3. L’article 2,1 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre. 
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4. El 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, en l’article 3 es regulen les ajudes 
en espècie. 
 
5. La base 23.4 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2016. 
 
En virtut de tot l’exposat i segons l’article 1 c) del Decret d’organització de 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol) parcialment modificat pel de 24 de febrer de 
2016 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i el de 9 de març (BOIB núm. 35 de 17 de març), 
el vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, aquest  

Acord 

 
1.- Aprovar i iniciar l’expedient relatiu al conveni marc amb l’Associació cultural 
Palma XXI, CIF G-57956534-00 (Rpt. Jaume Garau i Salas), per a desenvolupar 
projectes i programes conjunts, sense cap tipus de compromís financer, per tal 
d’estudiar l’evolució de la ciutat de Mallorca al llarg de la seva història. 
 
2.- Aprovar el conveni marc adjunt amb l’Associació cultural Palma XXI (Rpt. Jaume 
Garau i Salas), per tal d’establir les bases reguladores de l’esmentat conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPERATAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’ENTITAT PALMA XXI  
 
Palma,  .................. 

REUNITS 
D’una part el senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, NIF 
S0711002F, que actua en nom i representació del Consell Insular de Mallorca, 
I de l’altra, el senyor Jaume Garau i Salas , president de la l’entitat Palma XXI ,  amb 
DNI núm. .................., domicili fiscal al carrer .................. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest conveni, 
per això 

EXPOSEN 
I. Que  Palma XXI té com a objectiu fonamental, entre d’altres,  estudiar l’evolució  de 
la Ciutat de Palma al llarg de la seva història, especialment  en l’època contemporània, 
així com realitzar propostes de futur  per un creixement sostenible i favorable als seus 
residents i als  visitants. 
II. Que el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca gestiona 
un important fons documental sobre la ciutat de Palma, a traves de les seves  
biblioteques i arxius, especialment l'Arxiu del So i de la Imatge, que te com objectiu de 
localitzar, recuperar, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic, audiovisual i 
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fonogràfic produït a Mallorca o relacionat amb l'illa, de qualsevol època, temàtica, 
format o suport. 
III. Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats 
és oportuna una entesa i col·laboració, motiu pel qual les parts acorden la firma d’aquest 
conveni marc amb les següents 

CLÀUSULES 
Primera. Objectius 
Aquest conveni marc s’estableix per desenvolupar programes de col·laboració, d'estudis 
conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la divulgació i investigació, en els 
termes que es detallen en les clàusules següents. 
 
Segona. Tipus de cooperació 
La cooperació entre ambdues parts inclou els punts següents: 

• Intercanvi d'informació i publicacions, així com material audiovisual. 
• Realització de seminaris, col·loquis, simposis. 
• Estudis d'investigació conjunts. 
• Realització de programes de formació. 
• Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius 

d’ambdues parts. 
• Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 

 
Tercera . Programes per  projectes  específics 
Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests 
protocols hauran incloure la informació següent: 

• L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte. 
• Els noms dels responsables i dels participants de cada institució. 
• La durada del programa projecte. 
• Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el 

projecte i la distribució dels diners en qüestió. 

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part. 
 
Quarta . Condicions financeres 
No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma 
d'aquest conveni. 
Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls 
financers. 
 
Cinquena . Vigència i durada 
El present conveni marc entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una 
vigència de dos anys, renovable automàticament per igual període. 
Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis 
mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el present conveni marc es 
denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi 
en fase de realització. 
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Setena. Comissió mixta 
Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni marc, 
una comissió mixta formada per tres membres elegits per cada una de les parts. Aquesta 
comissió s’ocuparà de: 
-aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni 
marc 
- la resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni 
marc o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest. 
 
I com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules detallades en aquest 
conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicada a 
l’encapçalament.  
 
 
Pel Consell de Mallorca                                                   Per Palma XXI 
 
 
Francesc Miralles Mascaró                                              Jaume Garau President 
 
 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DELS 
DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ, RELATIVA A LA 
CONVOCATÒRIA DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS (LÍNIA 1). ANY 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions que reunien 
els requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases reguladores 
de la convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell Executiu de 
data 19 de març de 2014. 
 
2. Dia 9 de febrer de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (línia 1), any 2014. 
 
Aquesta resolució es va notificar a les associacions interessades i se lis va concedir un 
termini de quinze dies perquè al·leguin o presentin els documents que considerin 
oportuns. 
 

3. Dia 17 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu del procediment per determinar la pèrdua 
parcial al dret del cobrament de la subvenció concedida. 
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4. Dia 18 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic relatiu a la proposta d’acord per determinar la pèrdua parcial (per la 
diferència entre l’import adjudicat i l’import reconegut) del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. 
 
5. Dia 25 de maig de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
 
Fonaments 
 
L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al cobrament 
de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, d’acord amb 
el que s’estableix en el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer 
de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 
(BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016). 
 
Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti el l’acord 
següent:  
 

1. Desestimar l’al·legació presentada per l’Associació de Majors Son Canals, registre 
general d’entrada núm. 6022 de dia 7 de març de 2016, ja que no s’aprecien els motius 
en base als quals fonamenten la seva postura. 

 

2. Declarar la pèrdua parcial del dret al del dret al cobrament de la subvenció concedida, 
en la convocatòria de subvencions destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de 
les persones majors (línia 1), any 2014, per falta de justificació del total de la subvenció 
concedida, a les associacions i pels imports (diferència entre els documents comptables 
“D” i “O”) que es detallen: 

NOM ASSOCIACIÓ CIF 

IMP 
SOL·LICITAT 
LLOGUER  

IMP 
ATORGAT 
LLOGUER 

IMP  
BESTRETA 

IMP 
RESTANT 

Pèrdua 
 dret lloguer 

Associació de Majors Son Canals G07625429 14400,00 14400,00 7200,00 999,66 6200,34 
Associació Veïns y Gent Gran Sant Josep Obrer - 
Son Coc G07544877 6675,48 6675,48 3337,74 3.281,26 56,48 
Asociación Inválidos Cívico/Militares y Personas 
Mayores de Mallorca G57452856 14400,00 14400,00 7200,00 1.249,59 5950,41 
Federación de Personas Sordas de las Islas 
Baleares G57382517 1742,40 1742,40 871,20 594,72 276,48 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cala 
Millor G07721020 14400,00 14400,00 7200,00 6.908,39 291,61 
Asociación de Mayores "Els Padrins" de 
Llucmajor G07852601 13318,56 13318,56 6659,28 6069, 57 589,71 

Associació Gent d'Inca  G07938145 10164,00 10164,00 5082,00 3.789,24 1292,76 

Associació de Gent Gran de Sant Francesc G57077307 7986,00 7986,00 3993,00 3.443,00 550,00 

 



 10 

3. Notificar aquest acord a les associacions interessades i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
 
a) Directament, 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 aquesta notificació. 
 
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa d’aquest recurs de reposició, hi 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 del dit recurs de reposició. 
 
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu 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. 
 
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, 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 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. 
 
 
PROPOSTA D'ACORD DE 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 PERSONES MAJORS 
"VERGE DE BONANY". 
 
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 11 de febrer de 2015, l’Associació Persones Majors “Verge de Bonany” va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte 
ACTIVITATS: 
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- Visites culturals i excursions a: Deià, Lluc i Felanitx 

- Manualitats 

- Ball de Saló 

- Gimnàstica 

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

4. Dia 29 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors “Verge de Bonany, amb 
CIF G-07206246, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 
total de 4.101,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

En la memòria d’actuacions subscrita per la senyora Maria Aguiló Salvá, en 
representació de l’Associació Persones Majors “Verge de Bonany”, es posa de manifest 
una modificació del projecte inicial; es detalla la realització de les següents activitats: 
manualitats, gimnàstica, ball de saló, excursions a Lluc, Raixa, Castell de Sant Carles i 
Valldemossa – Deià.  

5. Dia 22 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 18 de maig 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 Persones Majors “Verge 
de Bonany” en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la 
subvenció subscrita per la senyora Maria Aguiló Salvá, en representació de l’Associació 
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Persones Majors “Verge de Bonany”, sense que la modificació afecti als imports del 
projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors “Verge de Bonany” i 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. 

 

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 DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ SUPERFICIAL DEL 
PAVIMENT DE LA CARRETERA MA-1041, DEL PK 3.900 A 13.150, TRAM: 
PALMA - PUIGPUNYENT.- CLAU 15-31.0-ML.- EXP. 7/2016, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Antecedents 

1. Dia 26 d’abril de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de renovació superficial del paviment de la carretera Ma-1041, del pk 3.900 a 13.150, 
tram: Palma - Puigpunyent.- Clau 15-31.0-ML.- Exp. 7/2016. 

2. Dia 24 de maig de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, en va emetre 
l’informe jurídic; dia 31 de maig de 2016, es va emetre la conformitat del secretari 
general adjunt i, dia 9 de juny de 2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 
7/2016. 

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 23 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 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 al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de renovació superficial del 
paviment de la carretera Ma-1041, del pk 3.900 a 13.150, tram: Palma - Puigpunyent.- 
Clau 15-31.0-ML.- Exp. 7/2016, 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. 

La durada d’aquest contracte serà de tres (3) mesos. 

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. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 
 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 pel qual 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 
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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 sis-cents seixanta-vuit mil vuit-cents 
seixanta-tres euros amb dinou cèntims (1.668.863,19  euros), incloent-hi l’IVA, que es 
finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable 
RC 220160006628. De l’esmentat import, un milió tres-cents setanta-nou mil dos-cents 
vint-i-cinc euros amb setanta-vuit cèntims (1.379.225,78 euros), corresponen a l’import 
de licitació amb l’IVA exclòs, i  dos-cents vuitanta-nou mil sis-cents trenta-set euros 
amb quaranta-un cèntims (289.637,41 euros) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el 
tipus impositiu del 21%.  
 

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 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 14 DE NOVEMBRE DE 2011 QUE 
RESOLGUÉ EL PROCEDIMENT SANCIONADOR EN RELACIÓ A LES 
OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 72 DEL POLÍGON 9 DE 
POLLENÇA (EXP.: 2010/011, RECURS 2012/001). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
 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 14 de 
novembre de 2011, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 72 del polígon 9 de Pollença, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part de la Sra. FMC, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva 
de l’Agència de 13 de 2016, 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 de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 13 de maig 
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de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat per la Sra. FMC contra 
l’acord de del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística 
i Territorial de Mallorca de 14 de novembre de 2011, d’imposició de sanció per la 
infracció urbanística comesa a la parcel·la 72 del polígon 9 del terme municipal de 
Pollença. 

 

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 14 DE NOVEMBRE DE 2011 QUE 
RESOLGUÉ EL PROCEDIMENT SANCIONADOR EN RELACIÓ A LES 
OBRES REALITZADES EN EL NÚMERO 97 DE LA URBANITZACIÓ DE SA 
TANCA DE CAN BUCH, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ (EXP.: 
2010/239, RECURS 2012/004). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
 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 14 de 
novembre de 2011, l’expedient de sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística 
a la parcel·la 97 del polígon 5A de Marratxí, i havent-se interposat contra dit acord 
recurs d’alçada per part del Sr. AAR, atès l’informe de la TAG cap de la Secció 
Executiva de l’Agència de 16 de maig de 2016, 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 de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 16 de maig 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. AAR contra l'acord 
de 14 de novembre de 2011 del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, pel qual es va imposar la sanció per 
infracció urbanística per les actuacions realitzades en el número 97 de la Urbanització 
de Sa Tanca de can Buch, del terme municipal de Marratxí. 
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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 14 DE NOVEMBRE DE 2011 QUE 
ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES EN EL NÚMERO 
97 DE LA URBANITZACIÓ DE SA TANCA DE CAN BUCH, DEL TERME 
MUNICIPAL DE MARRATXÍ (EXP.: 2010/239, RECURS 2011/040). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
 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 14 de 
novembre de 2011, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 97 del polígon 5A de Marratxí, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. AAR, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de 16 de maig de 2016, 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 de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 16 de maig 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. AAR contra l'acord 
de 14 de novembre de 2011 del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial, pel qual es va la demolició de les obres realitzades al 
número 97 de la Urbanització de Sa Tanca de can Buch, 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. 
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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 DESEMBRE DE 2011 QUE 
ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA 
PARCEL·LA 670 DEL POLÍGON 20 D'ALGAIDA (EXP. 2011/062, RECURS 
2012/012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
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 
desembre de 2011, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 670 del polígon 20 d'Algaida, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. JSS, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de 20 de maig de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures 
proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

Inadmetre, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 20 de maig 
de 2016, el recurs d'alçada interposat pel Sr. JSS contra l'acord del Consell de Direcció 
de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 23 de 
desembre de 2011, pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades al 
polígon 20, parcel·la 670, del terme municipal d'Algaida. 

 

Contra aquest acord, 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.  
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ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD  
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A 
L’OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM MA-2050, DEL PK 0.791 A 
PK 1.800: CONSELL – ALARÓ.- CLAU 15-36.0-RF.- EXP. 3/2016, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Antecedents 

1. Dia 5 d’abril de 2016, 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 Ma-2050, del pk 0.791 a pk 1.800: Consell – Alaró.- Clau 15-36.0-
RF.- Exp. 3/2016. 

2. En data 25 d’abril de 2016, el cap de la Secció de Contractació, va informar sobre 
l’aprovació de l’expedient relatiu a la contractació de l’obra del Projecte de reforç del 
ferm Ma-2050, del pk 0.791 a pk 1.800: Consell – Alaró.- Clau 15-36.0-RF.- Exp. 
3/2016, així com es va redactar els plecs de clàusules administratives i la proposta 
d’acord d’aprovació de l’expedient. 
 
3. En data 4 de maig de 2016, el secretari general, va informar desfavorablement sobre 
l’aprovació de l’expedient, atès que el plec de clàusules administratives particulars 
havia previsions que no s’ajustaven a la legalitat. 

4. Dia 11 de maig de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, en va emetre 
l’informe jurídic; dia 19 de maig de 2016, es va emetre la conformitat del secretari 
general adjunt i, dia 30 de maig de 2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient 
número 3/2016. 

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 23 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 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, la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures que eleva 
al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç del ferm Ma-2050, 
del pk 0.791 a pk 1.800: Consell – Alaró.- Clau 15-36.0-RF.- Exp. 3/2016, mitjançant 
procediment obert. 
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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. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 
 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 pel qual 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 de tres-cents setanta-un mil nou-cents setanta-dos euros 
amb setanta-nou cèntims (371.972,79 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà amb 
càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable RC 
220160004576. De l’esmentat import, tres-cents set mil quatre-cents quinze euros amb 
cinquanta-tres cèntims (307.415,53euros), corresponen a l’import de licitació amb 
l’IVA exclòs, i  seixanta-quatre mil cinc-cents cinquanta-set euros amb vint-i-sis 
cèntims (64.557,26€) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 

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.  

 
APROVACIÓ DE L’ACORD PER DESADHIR-SE DE L’ACORD MARC 
20/2013 PAPER PER REPROGRAFIA DE LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
PATRIMONI DE L’ESTAT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
Antecedents 
 
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 

 
Vista la proposta signada pels secretaris tècnics de tots els Departaments del Consell de 
Mallorca i l’informe emès pel Cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en data 25 
de maig de 2016 relatiu a la conveniència de desadherir-se de l’Acord Marc 20/2013 
PAPER PER REPROGRAFIA, a través de la Central de Contractació de l’Estat de la 
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, ja que va en contra dels principis d’eficiència 
que se suposen de l’actuació de l’administració, essent un procés llarg i complex atenent 
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a les actuacions per a la fiscalització prèvia de l’expedient de despesa requerides, amb la 
consegüent demora que suposa.  
 
Per tot això, la Hble. Sra. consellera executiva del Departament de Modernització i 
Funció Pública eleva al 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 20/2013 PAPER PER 
REPROGRAFIA 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 el paper per a reprografia a través de la Central de 
Contractació de l’Estat de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, ja que va en 
contra dels principis d’eficiència que se suposen de l’actuació de l’administració, essent 
un procés llarg i complex atenent a les actuacions per a la fiscalització prèvia de 
l’expedient de despesa requerides, amb la consegüent demora que suposa.  
 
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. 
 
 
 


