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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 13-7-2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (29-6-2016). 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA AL RECURS 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR ANDRÉS COLL 
PONS, EN REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAYORES 
ES LLEDONER, CONTRA L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU, DE DIA 24 
DE FEBRER DE 2016, RELATIU AL REINTEGRAMENT I A LA PÈRDUA 
DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN 
CONCEPTE DE LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL (LÍNIA 1), ANY 2014 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 
41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, el senyor Andrés Coll Pons, en representació de l’Associació 
de Personas Mayores Es Lledoner, va sol·licitar una subvenció de 14.400,00 euros pel 
projecte lloguer. 

3. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 104, de dia 2 d’agost de 2014 ). 

4. Dia 13 d’agost de 2014, el conseller executiu de Presidència, per suplència, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores 
Es Lledoner, amb CIF G07331242, per import de 7.200,00 €, en concepte de bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció concedida, i dia 4 de setembre de 2014 se’n va 
efectuar el pagament. 

5. Dia 27 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30090, el senyor Andrés 
Coll Pons, en representació de l’Associació de Personas Mayores Es Lledoner, va 
presentar documentació justificativa de despeses, per import de 16.736,88 € per el 
lloguer (Línia 1), efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

6. Dia 13 de febrer de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de reconeixement de l’obligació en el qual 
posa de manifest les següents deficiències essencials: “2. En el pagament del lloguer del 

4º trimestre de 2013, manca còpia del xec o pagaré d’acord amb la base quinzena de la 

convocatòria. 3. En el justificant bancari de la transferència del pagament dels 

lloguers, no consta el destinatari de la transferència i, per tant, no s’acredita el 

pagament a l’emissor de la factura, d’acord amb la base quinzena de la convocatòria.” 
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7. Dia 10 de març de 2015, registre de sortida núm. 5605, es va requerir a l’associació, 
avís de recepció de dia 11 de març de 2015,  perquè en un termini de quinze dies 
esmenessin  els defectes de la justificació de la subvenció d’acord amb l’informe de la 
Intervenció General del Consell de Mallorca de dia 13 de febrer de 2015. 

8. Dia 18 de març de 2015, registre general d’entrada a l’IMAS núm. 8259, el senyor 
Guillem coll Morro, en representació de l’Associació Personas Mayores Es Lledoner, va 
presentar còpia del contracte de lloguer del local i escrit justificatiu de la relació entre la 
senyora Antonia Mateu Gual (beneficiari de les transferències) i l’entitat Construcciones 
Gupa, SA (emissora de les factures). 

9. Dia 31 de març de 2015, registre de sortida núm. 7626, es va requerir novament a 
l’associació, avís de recepció de dia 7 d’abril de 2015,“Malgrat la nova documentació 

aportada encara persisteix el defecte; així manca acreditar que el beneficiari de les 

transferències i del xec n’ha traspassat l’import a l’empresa emissora de les factures.” 

10. Dia 1 d’abril de 2015, registre general d’entrada núm. 9917, el senyor Andrés Coll 
Pons, president de l’Associació de Personas Mayores Es Lledoner, va aportar més 
documentació justificativa de la relació entre la senyora Antonia Mateu Gual 
(beneficiari de les transferències) i l’entitat Construcciones Gupa, SA (emissora de les 
factures). 

11. Dia 8 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en funcions 
va resoldre iniciar l’expedient de reintegrament i pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2014, línia 1 (lloguer), concedida a l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, 
CIF G07331242, per import de 4.700,85 euros així com la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 11.900.85 € per falta de 
justificació del projecte presentat d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria 
de subvencions. 

12. Dia 17 de juny de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 
Persones Majors Es Lledoner (avís de recepció de dia 19 de juny de 2015). 

13. Dia 6 de juliol de 2015, registre general d’entrada núm. 19391, el senyor Andrés 
Coll Pons en representació de l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, va 
presentar escrit d’al·legacions en el qual posa de manifest que 

- la Sra. Antonia Mateu Gual, copropietària i usufructuaria del local, es l’administradora 
única de l’entitat Construcciones Gupa, SA. 

- d’acord amb la documentació que adjunten queda demostrat que l’associació ha 
efectuat els pagaments corresponents al lloguer del local, que la Sra. Antonia Mateu 
Gual els ha rebut, i que els fills del matrimoni l’autoritzen per cobrar els lloguers 
propietat de l’entitat Contrucciones Gupa, SA. 

- no poden presentar cap document bancari que acrediti que la Sra. Antonia Mateu Gual 
ha traspassat els imports rebuts a Construcciones Gupa, SA ja que aquesta es troba en 
procés de liquidació i els seus comptes cancel·lats. 

- entenen que tenen dret a cobrar la subvenció i no el reintegrament ja que l’associació 
ha efectuat el pagament de les despeses del lloguer del local tal com queda demostrat en 
tota la documentació que presenten. 

14. Dia 13 de novembre de 2015, registre general d’entrada núm. 30995, el senyor 
Andrés Coll Pons en representació de l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, va 
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presentar documentació acreditativa de la dissolució de ple dret de l’entitat 
Construcciones Gupa, SA. 

15. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
«1. Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit de dia 30 de juny de 2015, 
registre general d’entrada núm. 19391, de 6 de juliol, ja que, malgrat la documentació 
aportada, no queda acreditat el pagament a l’emissor de la factura (Construcciones 
Gupa, SA), i consegüentment  acordar el reintegrament parcial de la bestreta 
corresponent al 50 % de la subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit 
de les persones majors, any 2014, concedida a l’Associació de Personas Mayores Es 
Lledoner, CIF G07331242, per import de 4.700,85 euros; així com la declaració de la 
pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 11.900,85 € per falta 
de justificació del projecte presentat: no s’ha acreditat el pagament a l’empresa emissora 
de les factures, tal com s’estableix en la base 14 de les bases reguladores de la 
subvenció.» 

16. Dia 5 d’abril de 2016, registre general d’entrada núm. 8946, el senyor Andrés Coll 
Pons, en representació de l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, va interposar 
recurs potestatiu de reposició contra l’acord de Consell Executiu, de dia 24 de febrer de 
2016, relatiu al reintegrament i a la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció 
concedida en concepte de lloguer del local social (línia 1), any 2014. 

L’Associació entén, i per això ho posa de manifest en reiterades ocasions, que tenen dret 
al cobrament de la subvenció ja que ells han pagat el lloguer a qui la senyora Mateu 
Gual lis va indicar i que no és possible procedir a una transferència bancària entre ella i 
Construcciones Gupa, SA perquè aquesta entitat té els comptes cancel·lats ja que es 
troba en procés de liquidació. 

17. Dia 23 de maig de 2016, el secretari tècnic del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència va emetre informe relatiu al recurs potestatiu de reposició. 

18. Dia 27 de juny de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments de dret 

1. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius que es troba regulat en els articles 107 a 113 i, en 
concret, en els articles 116 i 117 respecte del recurs potestatiu de reposició. 

2. L’òrgan competent per a resoldre el recurs potestatiu de reposició interposat és el 
Consell Executiu del Consell de Mallorca, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per a 
resoldre el recurs potestatiu de reposició, que adopti el següent acord: 

1. Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat, dia 5 d’abril de 2016, registre 
general d’entrada núm. 8946, pel senyor Andrés Coll Pons, en representació de 
l’Associació de Personas Mayores Es Lledoner, contra l’acord de Consell Executiu, de 
dia 24 de febrer de 2016, relatiu al reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial 
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del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de lloguer del local social 
(línia 1), any 2014, en el sentit deixar sense efecte l’acord  de Consell Executiu 
esmentat anteriorment. 

2. Arxivar l’expedient incoat a l’Associació de Persones Mayores Es Lledoner per 
determinar la pèrdua parcial del dret al cobrament i el reintegrament parcial de la 
bestreta corresponent al 50 % de la subvenció concedida en concepte de lloguer del 
local social (línia 1) dins el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2014. 

3. Notificar aquest acord a la Intervenció General del Consell de Mallorca i instar-li a 
que emeti informe en relació a les deficiències posades de manifest en el seu informe de 
dia 13 de febrer de 2015 de l’expedient de reconeixement de l’obligació i continuar-ne 
la tramitació. 

4. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Mayores Es Lledoner. 

Aquest acord s’adopta sobre la base de l’informe emès pel secretari tècnic del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, dia 23 de maig de 2016, que com 
a motivació en forma part integrant. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 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. 

Això no obstant, podeu interposar, 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’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 DE PERSONES 
MAJORS DE BUNYOLA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 

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 2 de febrer de 2015, l’Associació de Persones Majors de Bunyola va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS: 

- ball de saló 
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- gimnàstica 

- excursió Palma Aquarium 

- excursió Caimari visita Olis Caimari 

- excursió Ses Salines 

- excursió Lluc 

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

4. Dia 10 de setembre de 2015, l’Associació de Persones Majors de Bunyola, amb CIF 
G-07293707, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a 
la subvenció concedida.  

De la memòria d’actuacions subscrita per la senyora Margarita Colom Bosch, en 
representació de l’Associació de Persones Majors de Bunyola, resulta que s’ha produït 
un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial: ball de saló, 
gimnàstica, excursió a Valldemossa i Deià, excursió Marineland, excursió a Lluc i 
excursió a Caimari i Santa Margalida. 

5. Dia 7 de març de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 1 de juliol 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 de Persones Majors de 
Bunyola en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 
Margarita Colom Bosch, en representació de l’Associació de Persones Majors de 
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Bunyola sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la 
subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Bunyola 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. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
CONTRACTE DE SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ 
D’OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I VIGILÀNCIA 
AMBIENTAL COMPLEMENTARIS DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS ACCESSOS A SON FERRIOL I SON 
LLÀTZER I ENLLAÇOS ENTRE LES MA-15, MA-15D, MA-3011 I LA MA-
30”.- MFI. CLAU 10-20.0-DC. EXP. 6/2013/F/01/05. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de la cap 
de Servei de Secretària Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures, de data 
21 de juny de 2016, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 5 de 
juliol de 2016, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció Delegada, de 7 
de juliol de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, d’acord amb les 
competències que li han estat atribuïdes per l’apartat d) de l’article 1 del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
109, de 15 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, eleva al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents  
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1.- En data 3 de juny de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, per 
delegació del Consell Executiu, va resoldre autoritzar l’inici del modificat número 1 del 
contracte de servei assistència tècnica a la direcció d’obres, coordinació de seguretat i 
salut i vigilància ambiental complementaris del contracte de les obres del Projecte 
constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-
15D, Ma-3011 i la Ma-30”.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp. 6/2013/F/01/05, i va concedir 
un termini d’audiència de deu dies hàbils al contractista.  
 
2.- El contractista va presentar, en data 20 de juny de 2016, la seva conformitat a la 
modificació del contracte de serveis. 
 
3.- En data 21 de juny de 2016, el cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de 
la cap de Servei de Secretària Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures, va 
emetre informe jurídic, en el qual s’exposava la conveniència d’aprovar i adjudicar el 
contracte de modificat número 1 del contracte de servei assistència tècnica a la direcció 
d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del 
contracte de les obres del Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer 
i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30”.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp. 
6/2013/F/01/05. En data 5 de juliol de 2016 el secretari general adjunt va donar la nota 
de conformitat, i en data [dia mes i any] es va firscalitzar previament de forma favorable 
per la Intervenció Delegada. 
 
Fonaments 
 
1.- 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. 
Resolució 
 
Per tant, acord: 
 
1.- Aprovar el modificat número 1 del contracte de servei assistència tècnica a la direcció 
d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del 
contracte de les obres del Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer 
i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30”.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp. 
6/2013/F/01/05, en el sentit de modificar la clàusula 7.3 del plec de prescripcions 
tècniques, al primer punt de la forma d’abonament del contracte. De tal manera que allà 
on diu: 

 
• El 80% del preu ofert de contracte s’abonarà durant el desenvolupament de 

l’execució de l’obra mitjançant certificacions mensuals. L’import de les 
certificacions mensuals s’establirà de manera proporcional al volum d’obra 
executada. En cas de que l’import del contracte de l’obra s’incrementi es 
redistribuirà proporcionalment l’import romanent del contracte d’assistència 
tècnica en el moment que s’aprovi l’increment sense que això doni dret a 
percebre una retribució superior. Si les obres finalitzen sense que s’hagi 
certificat el 100% de l’import previst al contracte d’obres l’import romanent 
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del contracte d’assistència tècnica s’abonarà en la certificació següent a la 
recepció de les obres. 

 
S’ha de modificar pel següent: 
 

• El 80% del preu ofert de contracte, s’abonarà durant el desenvolupament de 
l’execució de l’obra mitjançant certificacions mensuals. L’import de les 
certificacions mensuals s’establirà de manera proporcional al número de 
mesos de duració de les obres. En cas de pròrroga del termini d’execució de 
les obres, s’haurà de prorratejar  adequadament l’import pendent d’abonar, 
entre les certificacions pendents segons el nou termini d’execució de les 
obres. 

 
2.- Modificar el contracte de data 30 de juliol de 2014, relatiu al servei assistència 
tècnica a la direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental 
complementaris del contracte de les obres del Projecte constructiu de nous accessos a Son 
Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30”.- MFI. 
Clau 10-20.0-DC. Exp. 6/2013/F/01/05, i adjudicar el modificat número 1 del contracte de 
servei assistència tècnica a la direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància 
ambiental complementaris del contracte de les obres del Projecte constructiu de nous 
accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-
30”.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp. 6/2013/F/01/05, a l’empresa TÉCNICA Y 
PROYECTOS, SA (TYPSA), amb CIF A-28171288, i domicili al carrer Rosselló i 
Pòrcel, 21, 3r, 08016 de Barcelona. 
 
Això de conformitat amb el que a l’efecte disposa l’article 219 del TRLCSP, que un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant 
degudament la necessitat de la modificació en l’expedient. Aquestes modificacions no 
podran afectar a les condicions essencials del contracte. 
 
2.-  Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies, comptadors a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, formalitzi el contracte, un cop hagi aportat els 
certificats administratius positius d’estar al corrent del pagament de les obligacions 
tributàries emesos per l’Administració tributària de l’Estat, pel Consell de Mallorca i 
amb la Seguretat Social emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
RELATIUS A LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA FORMULADA PEL SR. APD. (RP 19/2013)- 
LS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
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Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), eleva al Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 

 

Atès que en dates 19 i 22 de juliol de 2013 va tenir entrada en el registre general del 
Consell de Mallorca i en el registre del seu Departament d’Urbanisme i Territori, amb 
números 23070 i 4927, respectivament, la reclamació de responsabilitat patrimonial de 
dita Administració Pública interposada pel Sr. APD; reclamació mitjançant la qual es 
sol·licitava indemnització de CENT TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS, AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS (103.203,33 €), en concepte de danys personals i 
materials derivats de l’accident de circulació que ell afirma va esdevenir- cap a les 
09:45 hores del dia 21 de juliol de 2012- a l’alçada del núm. 7 del carrer de Santa 
Margalida, del terme municipal de Sineu (carretera Ma-3510). 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 8 de 
febrer de 2016. 

 

Atès el Dictamen núm. 32/2016, de 9 de març, del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 

 

I atès l’informe jurídic complementari i proposta de resolució de l’instructor de 
l’expedient de dia 10 de maig de 2016. 

 

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li confereix 
l’article 1r (lletra p) del Decret d’Organització del Consell de Mallorca (Decret de 
Presidència de 15 de juliol de 2011; BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) i d’acord 
amb el Dictamen núm. 32/2016, de 9 de març, del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, 

 

                                    ACORDA 

 

1.- ESTIMAR PARCIALMENT la reclamació de responsabilitat patrimonial 
d’aquesta Administració Pública interposada- en data 19 de juliol de 2013 i amb núm. 
de registre 23070- pel Sr. APD. 

 

2.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER, a favor del Sr. APD (amb DNI núm. 
XXXX), i amb càrrec a la partida pressupostària 55.45300.22620 i RC núm. 
220160004917, una obligació per un import de TRENTA MIL DOS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS, AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (30.273,92 €). 

 

La diferència de crèdit es pot anul·lar. 
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3.- Una vegada abonada pel Consell de Mallorca la quantia esmentada (30.273,92 €), 
EXERCITAR- front l’entitat “Construcciones y Pavimentaciones Siquier, S.A.” (NIF 
núm. A-07036239)- les accions pertinents per tal de recobrar dita quantia. A aquests 
efectes, s’adreçarà a dita entitat un requeriment perquè procedeixi- voluntàriament- a fer 
el pagament corresponent, sota advertència que- en cas contrari- es procedirà a la seva 
exacció per via de constrenyiment. 

4.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de l’informe 
jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 8 de febrer de 2016, 
del Dictamen núm. 32/2016, de 9 de març, del Consell Consultiu de les Illes Balears, i 
de l’informe jurídic complementari i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient 
de dia 10 de maig de 2016. 

 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI D’EXECUCIÓ 
D’OPERACIONS DE CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA XARXA VIÀRIA. LOT 1: ZONA NORD I 
LOT 2: ZONA SUD. EXP. 9/2016, (ANTICIPAT DE DESPESA I PLURIENNAL 
2017-2018) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 

Antecedents 

1. Dia 16 de maig de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació del servei d’execució 
d’operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic de la xarxa 
viària. Lot 1: Zona nord i Lot 2: Zona Sud. Exp. 9/2016  (Anticipat de despesa i 
Pluriennal 2017-2018) 

 
2. El Servei de Pressuposts i Comptabilitat, en data 23 de maig de 2016,  ha informat 

favorablement sobre la despesa pluriennal d’aquest expedient. 
 
3. Dia 7 de juny de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 

Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau 
de la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i 
Infraestructures, en va emetre l’informe jurídic; dia 5 de juliol de 2016, es va emetre 
la conformitat del secretari general adjunt i, dia 7 de juliol de 2016, es va emetre el 
de fiscalització prèvia de l’expedient número 9/2016. 

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. 
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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 del servei d’execució d’operacions de 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic de la xarxa viària. Lot 1: Zona 
nord i Lot 2: Zona Sud. Exp. 9/2016, 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 de 
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Títol I 
del Llibre III del TRLCSP. 

La durada total del contracte és de dos anys, amb possibilitat de pròrroga anual fins a un 
màxim de dos anys més. El contracte haurà de començar el dia 1 de gener de 2017. Si la 
formalització del contracte resulta ser posterior a aquestes dates, l’inici serà el de la data 
de formalització. 

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 i els Plecs de prescripcions 
tècniques (Lot 1: zona nord i Lot 2: zona sud) pels quals es regeix aquesta contractació, 
i exposar-los al públic pel termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de 
l’endemà de publicar aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades puguin 
examinar els plecs esmentats i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, 
tot això de conformitat amb el que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 
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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 quaranta mil vuit-cents vint-i-dos 
euros amb setanta-dos cèntims (1.640.822,72 €), incloent-hi l’IVA, que s’han de 
finançar amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 21300. De l’esmentat import, 
un milió tres-cents cinquanta-sis mil cinquanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(1.356.051,84 €) corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i dos-cents 
vuitanta-quatre mil set-cents setanta euros amb vuitanta-vuit cèntims (284.770,88 €) a 
l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 
Aquest expedient, que es divideix en dos lots, es tramitarà mitjançant expedient 
pluriennal i anticipat de despesa, d’acord amb l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 
31 de les bases d’execució que regeixen el Pressupost General del Consell de Mallorca 
per a l’exercici 2016. El finançament d’aquest contracte es subordina a l’existència de 
crèdit adequat i suficient dins els exercicis 2017 i 2018. La despesa es distribuirà en els 
següents lots i amb les anualitats següents:  

LOT 1: ZONA NORD: vuit-cents cinquanta-tres euros amb tres-cents seixanta-vuit 
euros amb vint-i-quatre cèntims (853.368,24 €):  
 

• Anualitat 2017: quatre-cents un mil vuit-cents dos euros amb seixanta-
dos cèntims (401.802,62 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 
55.45300.21300 i document comptable RC220169000228. 

• Anualitat 2018: quatre-cents cinquanta-un mil cinc-cents seixanta-cinc 
euros amb seixanta-dos cèntims (451.565,62 euros), amb càrrec a la 
partida pressupostària 55.45300.21300 i document comptable 
RC220169000228. 

 
LOT 2: ZONA SUD: set-cents vuitanta-set mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb 
quaranta-vuit cèntims (787.454,48 €): 

• Anualitat 2017: tres-cents dinou mil dos-cents seixanta-dos euros amb 
setanta-sis cèntims (319.262,76 euros), amb càrrec a la partida 
pressupostària 55.45300.21300 i document comptable 
RC220169000229. 

• Anualitat 2018: quatre-cents seixanta-vuit mil cent noranta-un euros amb 
setanta-dos cèntims (468.191,72 euros), amb càrrec a la partida 
pressupostària 55.45300.21300 i document comptable 
RC220169000229. 

La diferència de crèdit es pot anul·lar pel que fa a les RC esmentades. 
 

6. Anunciar la licitació al DOUE, al BOE, al BOIB i al perfil de contractant, amb un 
termini de presentació d’ofertes de quaranta (40) dies naturals comptadors des de la data 
que s’hagi tramès l’anunci al DOUE, d’acord amb l’article 159.1, en relació amb el 142 
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 
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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 PROPOSTA D’ACORD DE 
RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DEL CONTRACTE DE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRES, COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT I VIGILÀNCIA AMBIENTAL COMPLEMENTARIS 
DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA DELS NOUS ACCESSOS DES DE L’AUTOPISTA DE LLEVANT 
(MA-19) A MERCAPALMA, CENTRE COMERCIAL, COLL D’EN RABASSA, 
CAMÍ FONDO (MA-5011) I MA-30 (MILLORA D’ACCESSOS PALMA).- MFI. 
CLAU: 10-18.0-ML. EXP.: 5/2013/F/01/04.  
  
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Antecedents 

 
1.- Dia 2 d’octubre de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va acordar aprovar el 
plecs i la convocatòria de la licitació de l’expedient de contractació del servei “assistència 
tècnica a la direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental 
complementaris del contracte de les obres del Projecte constructiu de millora dels nous accessos 
des de l’autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí 
fondo (Ma-5011) i Ma-30 (millora d’accessos Palma).- MFI”. Clau: 10-18.0-ML. Exp.: 
5/2013/F/01/04, amb un import de licitació de tres-cents setanta-tres mil tres-cents vuitanta-cinc 
euros amb setanta-sis cèntims (373.385,76 euros), IVA inclòs.  

 
2.- Dia 24 de novembre de 2014 el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, pr delegació del 
Consell Executiu, va resoldre adjudicar el contracte servei “assistència tècnica a la direcció 
d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del contracte de 
les obres del Projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l’autopista de Llevant 
(Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i Ma-30 
(millora d’accessos Palma).- MFI”. Clau: 10-18.0-ML. Exp.: 5/2013/F/01/04, a l’empresa 
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORÍA, SA, amb CIF A-48283964, per un import de dos-
cents vuitanta-nou mil cent noranta euros (289.190,00 euros ), IVA inclòs, calculat al tipus 
impositiu del 21%.  
 
3.- Dia 16 de desembre de 2014 es va signar el contracte, sent el termini d’execució del servei  
igual que el de les obres de les quals és complementari (24 mesos) incrementat, si s’escau, per 
les pròrrogues que es puguin concedir al contracte d’execució de les obres i un any (12 mesos) 
més a efectes de vigilància ambiental i període de garantia de les obres, i en un període 
addicional d’un any més per a vigilància ambiental ofert com a millora presentada a l’oferta 
tècnica per l’empresa IDOM INGENIERIA Y CONSULTORÍA, SA.  
 
4.- Dia 15 de gener de 2015 els enginyers directors de les obres juntament amb el contractista de 
les obres varen signar l’Acta de comprovació del replanteig de les obres nous accessos des de 
l’autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo 
(Ma-5011) i Ma-30 (millora d’accessos Palma).- MFI. Clau 10-18.0-ML, en la qual feien 
constar que dels punts anteriorment exposats es dedueix la no viabilitat del projecte, pel que els 
directors de les obres no autoritzen l’inici d’aquests, encara que sí feien constar la necessitat de 
dur a terme una sèrie de feines precises per concretar la situació dels serveis existents. 
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5.- En data 7 de maig de 2015, la presidenta del Consell de Mallorca, va decretar autoritzar 
l’inici de l’expedient de modificat número 1 del contracte d’obres del Projecte constructiu de 
millora dels nous accessos des de l’autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre 
comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i Ma-30 (millora d’accessos Palma).- Clau 
10-18.0-ML i de suspensió temporal de l’inici de l’expedient d’expropiació. 
 
6.- En data 12 de maig de 2016, el president del Consell de Mallorca, va decretar resoldre el 
contracte d’obres del projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l’autopista de 
Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i 
Ma-30 (millora d’accessos Palma).- Clau 10-18.0-ML Exp. 2/2013/F/0/04, pel motiu de l’article 
223.g) del TRLCSP: “La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats 
o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua executant la 
prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb el que 
disposa el títol V del llibre I”. 
 
7.- En data 13 de juny de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va resoldre 
incoar l’expedient de resolució contractual del contracte de serveis d’assistència tècnica a la 
direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del 
contracte de les obres del Projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l’autopista 
de Llevant (Ma-19) a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) 
i Ma-30 (millora d’accessos Palma).- MFI. Clau: 10-18.0-ML. Exp.: 5/2013/F/01/04, i va donar 
un termini d’audiència de deu dies naturals a l’empresa IDOM INGENIERIA y 
CONSULTORIA, SA. 
 
8.- Dins el Termini d’audiència, en data 27 de juny de 2016, el representant de l’empresa IDOM 
INGENIERIA y CONSULTORIA, SA, va presentar un escrit en el que feien constar la seva 
conformitat a la resolució del contracte, així com reclamaven la devolució de la garantía 
definitiva. 
 
9.- En data 29 de juny de 2016, el cap de la Secció de Contractació va emetre informe jurídic en 
el qual informava sobre la procedència de resoldre el contracte i retornar la garantia definitiva. 
 
10.- El secretari general adjunt, en data 4 de juliol de 2016, ha donat la nota de conformitat. 
 
11.- La Intervenció Delegada ha fiscalitzat favorablement sobre l’expedient de resolució 
contractual, en data 7 de juliol de 2015. 

 

Fonaments. 
 
D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 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. 
 
Resolució 
 
Per tant, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 
 
1. Resoldre el contracte de servei assistència tècnica a la direcció d’obres, coordinació 
de seguretat i salut i vigilància ambiental complementaris del contracte de les obres del 
Projecte constructiu de millora dels nous accessos des de l’autopista de Llevant (Ma-19) 
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a Mercapalma, centre comercial, Coll d’en Rabassa, camí fondo (Ma-5011) i Ma-30 
(millora d’accessos Palma).- MFI. Clau: 10-18.0-ML. Exp.: 5/2013/F/01/04. 
 
2. Retornar la garantía definitiva dipositada per IDOM INGENIERIA y 
CONSULTORIA, SA, amb CIF A-48283964, per import d’onze mil nou-cents 
cinquanta euros (11.950,00 euros), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA 
exclòs), consignada en la carta de pagament amb número d’operació 320140002780.  
 
3. Notificar aquest acord a l’empresa contractista i a la Tresorería del Consell de 
Mallorca 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS 
AJUNTAMENTS/ENTITAT LOCAL MENOR DE POBLACIÓ SUPERIOR A 
2.000 HABITANTS I INFERIOR O IGUAL A 4.000 HABITANTS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la 
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
S’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de 
població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals, 
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de 
població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis 
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà. Amb 
caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització del 
Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 
 
Amb data 16 de juny de 2016 s'han subscrit convenis amb els ajuntaments de població 
inferior o igual a 2.000 habitants. En una segona fase se subscriuran convenis amb els 
municipis/entitat local menor de població superior a 2.000 habitants i inferior o igual a 
4.000 habitants com a segona fase d’un programa que ha d’arribar a tots els municipis 
de menys de 20.000 habitants.  
 
La necessitat d’instal·lació d’hidrants en aquests municipis de població superior a 2.000 
habitants i inferior o igual a 4.000 habitants i la seva ubicació queda reflectida a l’estudi 
dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de 
data 6 de juny de 2016 que figura a l’expedient i a l’informe de la secretària tècnica del 
Departament de data 17 de juny de 2016. A l’annex dels convenis s’inclouen un seguit 
de característiques tècniques dels hidrants que s’han d’instal·lar i/o adequar en els 
municipis. 
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Com a despesa màxima per cada element a instal·lar als municipis o actuació a realitzar 
d’honoraris, s’ha fet la quantificació següent: 
 
Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros. 
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800 
euros. 
Per la redacció del projecte d’hidrants: 1.000 euros. 
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 1.000 euros. 
 
El cost d’un hidrant soterrat és més econòmic que el d’un hidrant de columna; és de 
3.060 euros, però a l’estudi de necessitats dels tècnics del Departament no s’ha pogut  
determinar la ubicació exacta dels hidrants, (moment en el qual se sabrà si l’hidrant a 
instal·lar ha de ser de columna o soterrat), per la qual cosa s’ha fixat una quantitat 
màxima per hidrant de 3.600 euros (que és el cost de l’hidrant més car: el de columna). 
  
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 22 de 
juny de 2016. 
 
Per tot això, el Conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del Consell 
de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 
 
1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta com Annex I entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments/entitat local menor interessats de població 
superior a 2.000 habitants i inferior o igual a 4.000 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 382.600,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94310.76281 del pressupost de despeses de 2016, per fer front a les 
aportacions econòmiques previstes al punt següent. 
 
3.- Disposar a favor dels següents ajuntaments/entitat local menor les quantitats 
màximes que es fan constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 
 

Concepte 

Ajuntament/Entitat 
Local Menor 

CIF 
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 

Campanet: P-0701200-H 21.600,00 € 6 0 

Consell: P-0701600-I 21.600,00 € 4 4 

Llubí: P-0703000-J 28.800,00 € 4 8 

Maria de la Salut: P-0703500-I 30.600,00 € 1 15 

Montuïri: P-0703800-C 32.400,00 € 6 6 

Palmanyola: P-0700002-I 12.600,00 € 2 3 

Petra: P-0704100-G 25.200,00 € 5 4 

Puigpunyent: P-0704500-H 21.600,00 € 4 4 

Sant Joan: P-0704900-J 32.400,00 € 6 6 

Selva: P-0705800-A 34.200,00 € 9 1 

Sencelles: P-0704700-D 16.200,00 € 4 1 
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Sineu: P-0706000-G 36.000,00 € 9 2 

Valldemossa P-0706300-A 16.200,00 € 4 1 

Vilafranca de Bonany P-0706500-F 25.200,00 € 6 2 

  354.600,00 €   
 

Igualment, disposar a favor dels següents ajuntaments/entitat local menor les quantitats 
màximes que es fan constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 
 

Concepte 

Ajuntament/Entitat Local 
Menor 

CIF 
Import màxim 

d'aportació 
econòmica per 

honoraris 
Honoraris per redacció 

de projecte 
Honoraris per direcció 

d'obra 

Campanet: P-0701200-H 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Consell: P-0701600-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Llubí: P-0703000-J 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Maria de la Salut: P-0703500-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Montuïri: P-0703800-C 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Palmanyola: P-0700002-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Petra: P-0704100-G 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Puigpunyent: P-0704500-H 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Sant Joan: P-0704900-J 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Selva: P-0705800-A 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Sencelles: P-0704700-D 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Sineu P-0706000-G 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Valldemossa P-0706300-A 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Vilafranca de Bonany P-0706500-F 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

  28.000,00 €   

 
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/entitat local menor 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/entitat local menor interessats. 
 
4.1.- Els anteriors ajuntaments/entitat local menor 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) 
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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). 

 
-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. 
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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/entitat 
local menor: 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: 
 

-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/entitat 
local menor: 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. 
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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.  

 

6.- De la quantitat total a aportar als ajuntaments/entitat local menor per a obres el 
Consell de Mallorca, prèvia sol·licitud de la Corporació Local interessada, 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/entitat local menor 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/entitat local menor, 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. 
 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 

PROPOSTA D'ACORD 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel 
Ple, en sessió realitzada dia 23 de desembre de 2015 (BOIB núm. 187, de 26-12-2015), 
per tal d’incorporar-hi i adaptar les places corresponents als llocs de treball que es creen 
o modifiquen com a conseqüència de la tramitació de la modificació de la vigent 
Relació de Llocs de Treball, les quals no poden ser ajornades a l’exercici pressupostari 
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següent, degut a la necessitat de procedir a la seva cobertura urgent, a més de dur a 
terme algunes correccions puntuals. 

   

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 
27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb la lletra a) de l'article 1 del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18-
07-2015). 

 

Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla es pot 
compensar amb despeses d'altres unitats, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de 
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.  

 

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla 
preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del 
Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 

 

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca 
eleva al Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta 
d'acord: 

 

1r.- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal 
del Consell de Mallorca per a l'any 2016, amb efectes de dia 1 del mes següent a la 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’acord d’aprovació definitiva, en 
els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per acordar-ne l'aprovació.  

 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE L´EXERCICI 2016 

PERSONAL FUNCIONARI     

      

ESCALA: HABILITACIÓ NACIONAL     

Subescala: Secretaria     

Classe: Primera     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Secretari -ària superior A1 3 2   

Subescala: Intervenció –Tresoreria     

Classe: Segona     
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CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Intervenció - Tresoreria entrada A1 1 2   

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL     

Subescala:  Administrativa     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Administratiu -iva  administració general C1 37  38   

Subescala: Auxiliar     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Auxiliar Administració General C2 163  165   

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      

Subescala: Tècnica     

Classe: Tècnica Superior     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Arquitecte -a superior A1 23 24  

 Enginyer -a de camins canals i ports A1 13 14  

 Tècnic –a superior A1 38 39  

 Tècnic –a superior de formació A1 2 3  

 Tècnic –a superior economista A1 8 10  

Subescala: Tècnica     

Classe: Tècnica Mitja     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Enginyer -a tècnic -a A2 5 4  

 Enginyer -a tècnica obres públiques A2 9 10  

 Tècnic –a GM joventut A2 2 3  

 Tècnic –a de GM de gestió econòmica A2 6 9  

 Tècnic –a de grau mitjà A2 27 26  

 Tècnic –a de grau mitjà d'emergències A2 2 4  

Classe: Tècnica Auxiliar      

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Delineant C1 7  6   

Subescala: Serveis Especials     

Classe: Comeses Especials     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   
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 Auxiliar de tresoreria C2 2 1  

 Guarda de Camp C2 0 3  

 Operador -a de comunicacions C2 11 10  

 Recepcionista - Telefonista AP 4 3  

Subescala: Serveis Especials     

Classe: Extinció d'Incendis     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Suboficial –a C1 2  1   

PERSONAL LABORAL     

CATEGORIES  Grup On diu  Ha de dir   

 Guarda de Camp C2 3 0  

 

2n- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU PER APROVAR EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES  
ILLES BALEARS (ATB) I EL CONSELL DE MALLORCA PER A 
L’ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS TURÍSTICS NACIONALS I 
INTERNACIONALS DE LA DESTINACIÓ MALLORCA. 

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

Antecedents 

1. En data 2 de juny de 2016 la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i 
Artesania ha emès una memòria justificativa sobre la necessitat de subscriure aquest 
conveni de col·laboració.  

2. En data 3 de juny de 2016 el conseller executiu d’Economia i Hisenda va dictar 
resolució d’inici de l’expedient relatiu a la aprovació del conveni de referència. 

3. En data 6 de juny de 2016 la cap del Servei de Turisme del Departament 
d’Economia i Hisenda ha emès un informe jurídic favorable. 

4. En data 30 de juny de 2016 i núm. Ref.: 194/16 la Intervenció General del Consell 
de Mallorca ha informat de la no necessitat de fiscalització prèvia. 

Fonaments de dret  

1. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local determina que 
l’Administració Local i l’Administració de les Comunitats Autònomes poden 
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cooperar, entre d’altres formes, tècnica i administrativament, mitjançant la 
formalització de convenis administratius. 

2. L’article 5 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars estableix que les relacions entre els 
consells insulars i el Govern de la comunitat autònoma es regeixen pels principis 
establerts en la legislació bàsica de l’Estat i, en especial, pels de lleialtat, respecte a 
l’autonomia, cooperació i coordinació i, expressament preveu, entre d’altres, la 
possibilitat de subscriure convenis de col·laboració amb la finalitat d’articular de 
manera adequada la col·laboració i la cooperació recíproques. 

3. El present conveni s’inclou dins l’àmbit d’aplicació dels articles 6, 8 i 9 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i està exclòs de l’aplicació del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector, en virtut del què disposa l’article 4.1 lletra c) de la referida 
llei, encara que s’aplicaran els seus principis per resoldre els dubtes i llacunes que 
puguin sorgir.   

4. L’article 70.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en virtut del qual, són 
competències pròpies dels Consells Insulars, entre altres, les relatives a informació 
turística, ordenació i promoció turística. 

5. L’article 6,  lletra g) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de 
juliol de 2015, modificat pel decret de dia 24 de febrer de 2016 i pel decret de dia 9 
de març de 2016 en quant a la competència que té el Departament d’Economia i 
Hisenda per a la tramitació del present conveni. 

6. L’aprovació del present conveni correspon al Consell Executiu, d’acord amb 
l’establert a la base 23.4 de les d’execució del pressupost vigent del Consell de 
Mallorca, en concordança amb l’article 1, lletra c) del Decret vigent d’organització 
del Consell de Mallorca. 

7. La signatura d’aquest conveni de col·laboració li correspon al conseller executiu 
d’Economia i Hisenda, en virtut de l’article 2, lletra d) i l’article 6, lletra g) del 
Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015, 
modificat pel decret de dia 24 de febrer de 2016 i pel decret de dia 9 de març de 
2016 . 

Per tot l’ exposat, el conseller executiu d’Economia i Hisenda proposa al Consell 
Executiu que adopti el següent:  

ACORD 

1. APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Agència de Turisme Balear (ATB) i 
el Consell de Mallorca per a l’assistència a esdeveniments turístics nacionals i 
internacionals de la destinació Mallorca, l’esborrany del qual s’adjunta. 

2. NOTIFICAR el present Acord a l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i 
COMUNICAR-HO a la Intervenció General i a la Secretaria General d’aquest Consell. 

 

ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
TURISME DE LES ILLES BALEARS (ATB) I EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA (CIM) PER ASSISTIR A ESDEVENIMENTS TURÍSTICS 
NACIONALS I INTERNACIONALS DE LA DESTINACIÓ MALLORCA  

Palma, XX de XX de 2016 
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Parts 

D’una part, Gabriel Barceló i Milta, president de l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB), autoritzat per signar aquest document d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 5.1 e) del Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i 
regula l’ATB (BOIB, 47, de 31 de març de 2012). 

I de l’altra, Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, en nom del 
Consell de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, en virtut de l’article 2, lletra d) i l’article 6, 
lletra g) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015, 
modificat pel decret de dia 24 de febrer de 2016 i pel decret de dia 9 de març de 2016. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la competència per formalitzar aquest 
conveni. 

Exposen 

1. Que l’ATB, en aplicació de les funcions reconegudes en el Decret 26/2012, de 30 de 
març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’empresa pública encarregada de la 
promoció turística de les Illes Balears, té per finalitat la promoció de l’oferta turística de 
les Illes Balears als mercats nacional i internacional, en el marc de la política turística 
del Govern de les Illes Balears. Així mateix, també té com a objectiu situar les Illes 
Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a marques referents de 
destinació turística de qualitat i identitat pròpia. 

2. Que en l’article 61 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, s’estableix que els 
consells insulars són institucions de govern de cadascuna de les illes i exerceixen el 
govern, l’administració i la representació de cada una de les Illes (apartat 1), i que són 
institucions pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (apartat 3). 

3. Que en l’article 72 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears 
s’estableix que les administracions han d’impulsar activitats i iniciatives que promoguin 
la dinamització del sector turístic en temporada baixa, així com activitats i iniciatives 
que contribueixin a allargar la temporada alta. En aquest sentit, cada consell insular és 
competent per aprovar les mesures oportunes per dur a terme actuacions per 
desestacionalitzar el turisme a la seva illa. 

4. Que en el desenvolupament de l’execució de les seves competències, les dues 
institucions  concorren a fires, workshops i altres esdeveniments nacionals i 
internacionals. El CIM col·labora des de fa anys amb l’ATB per promocionar l’illa de 
Mallorca posant a disposició de l’ATB personal qualificat del CIM amb la funció 
principal de donar informació turística als mercats emissors, de coordinar i d’impulsar 
actuacions turístiques i millorar així la competitivitat turística.  

5. Que el 19 d’agost de 2013 l’ATB i el CIM varen subscriure un conveni de 
col·laboració per assistir a fires per promocionar el turisme de Mallorca. El conveni es 
va prorrogar dos anys. 

6. Que el 2 de maig de 2016 el CIM fa la proposta següent a l’ATB: 

a) Establir un conveni de la col·laboració nou amb l’ATB per finançar les despeses 
de viatge i d’allotjament del personal del CIM que assisteixi als diferents 
esdeveniments turístics nacionals i internacionals.  

b) Organitzar conjuntament la International Golf Travel Market 2016 (en endavant, 
IGTM) que tindrà lloc del 14 al 17 de novembre de 2016 a Mallorca. La IGTM, 
que és la fira de golf més important d’Europa, és un punt de trobada de les 
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empreses especialitzades en golf i de la seva indústria vacacional. La 
contribució del CIM es materialitzarà a compte de la participació del Consell de 
Mallorca  en el pressupost de l’ATB per a l’any 2016, aprovada pel Consell de 
Direcció de l’ATB dia 20 de novembre de 2015.  

És per tot això, que les dues parts subscriuen aquest acord conforme a les següents 
clàusules: 

Clàusules 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni es desglossa en dues vessants: 

a) D’una banda, regular la col·laboració entre l’ATB i el CIM per assistir als 
esdeveniments turístics nacionals i internacionals de promoció de la destinació 
Mallorca que acordin ambdues institucions amb una validesa d’un any 
comptador a partir de la signatura d’aquest conveni. 

b) De l’altra, organitzar conjuntament amb l’ATB la fira IGTM 2016, que tindrà 
lloc a Mallorca del 14 al 17 de novembre de 2016. L’ATB gestionarà la IGTM 
en el marc de les condicions establertes i formalitzades amb Reed Exhibitions.  

2. Pressupost de la col·laboració  

L’aportació de l’ATB per import de 48.000 € anirà a càrrec del contracte que l’ATB té 
subscrit amb una agència de viatges d’acord al que es preveu en la Llei de contractes del 
sector públic i amb càrrec al pressupost per al 2016 i, si escau, per al 2017. 

Per altra banda, l’aportació del Consell de Mallorca en l’organització de la fira IGTM 
anirà a compte de la seva participació prevista en el pressupost de l’ATB per a l’any 
2016 i aprovada pel Consell de Direcció de l’ATB dia 20 de novembre de 2015.  

3. Obligacions del Consell de Mallorca 

Correspon al Consell Insular de Mallorca les següents tasques: 

a) Seleccionar les persones del CIM que representaran la institució als 
esdeveniments objecte d’aquest conveni i que es faran càrrec de les tasques 
derivades de l’assistència i de la gestió del mostrador de Mallorca.  

El personal del Consell Insular de Mallorca que participi en el desenvolupament 
d’aquest acord no té caràcter laboral, per tant, no rebrà cap contraprestació 
econòmica per l’activitat que faci, ni en concepte de salari ni de dieta, així com 
per cap altra despesa feta. 

b) Notificar a l’àrea de Promoció de l’ATB les dades de les persones que es 
desplaçaran a l’esdeveniment turístic perquè es facin les gestions oportunes. Des 
del moment en què l’ATB sol·liciti la documentació preceptiva per a les 
reserves, el CIM disposa d’un termini de 7 dies hàbils per trametre-la.  

2. Obligacions de l’Agència de Turisme de les Illes Balears   

a) Assumir el cost del viatge, de l’allotjament i de les acreditacions de les persones 
designades pel CIM per assistir a esdeveniments turístics de caire nacional i 
internacional (fires, workshops, etc.) des de la data de formalització d’aquest 
acord, fins a un màxim de 48.000 €. 
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b) Establir conjuntament el pla de feina del personal que s’ha de desplaçar a les 
fires i workshops, entre altres esdeveniments, establerts en la clàusula primera 
d’aquest acord.  

c) Establir les directrius de protocol establertes pel departament de Protocol i 
Relacions Públiques de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, 
respectant en tot moment la indumentària que decideixi el CIM. 

d) Facilitar a les persones que es desplacin en nom del CIM totes les eines 
disponibles i necessàries (wifi, servei de guarda-roba, magatzem, impressores, 
ordinadors, servei de comunicació, etc.). 

e) Tenir en compte les persones que representin el CIM per a qualsevol acte o 
recepció de presentació relacionat amb l’illa de Mallorca, per a invitacions a 
esdeveniments que es promouen en les fires turístiques, etc.  

f) Consultar les persones que representen al CIM, en el cas que estigui previst un 
servei d’àpats per al personal de l’ATB, si volen disposar d’aquest servei. 

g) L’ATB ha de comunicar al CIM, en un termini d’un mes natural abans de 
l’esdeveniment, tot el material de Mallorca que hi haurà en l’esdeveniment 
indicat. 

h) L’ATB ha de comunicar al CIM la participació dins de l’espai Mallorca dels 
municipis i d’altres entitats turístiques. Així mateix, l’ATB també ha d’informar 
al CIM de les entitats mallorquines presents en l’esdeveniment fora de l’espai 
Mallorca o Illes Balears. Per una altra banda, l’ATB ha de fer saber a les entitats 
que hi participin que la seva sol·licitud i les seves dades es traslladaran al CIM i 
que se’ls remetrà a les persones del servei de turisme del CIM.  

i) L’ATB a totes les activitats publicitàries, de difusió, de promoció i de 
comunicació de la fira IGTM que es duguin a terme inclourà el logotips del 
Consell de Mallorca. Els logos d’ambdues institucions se situaran en un lloc 
visible i ambdós tendran la mateixa mida.  Abans de la publicació de qualsevol 
material l’ATB comptarà amb la conformitat del Consell de Mallorca. 

3. Naturalesa i legislació aplicable 

El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert en el títol I de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, i també són aplicables les normes restants de dret administratiu en 
matèria d’interpretació, de modificació i de resolució de les qüestions no tractades al 
conveni que se subscriu. 

També hi és aplicable tot el que es preveu en el títol VII de la Llei autonòmica 3/2003, 
de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, que regula les relacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
amb les altres administracions públiques. 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i en el compliment d’aquest 
conveni se sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat 
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada. 

4. Vigència 

La vigència d’aquest conveni en relació amb la col·laboració entre l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per assistir als esdeveniments 
turístics nacionals i internacionals de promoció de la destinació Mallorca que acordin 
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ambdues institucions és d’un any comptador a partir de la signatura del conveni. El 
conveni restarà prorrogat per terminis anuals fora de denúncia expressa d’alguna de les 
parts, feta amb una antelació mínima d’un mes al venciment del termini pactat, inicial o 
de pròrroga.   

D’altra banda, aquest conveni en relació amb l’organització de la fira IGTM 2016 a 
Mallorca romandrà vigent fins que tingui lloc l’esdeveniment de referència, del 14 al 17 
de novembre de 2016.  

 5. Resolució del conveni 

Són causes de resolució del conveni, entre d’altres, les següents: 

a) L’acord mutu de les parts, que s’hauria de formalitzar per escrit en els termes 
descrits en la clàusula cinquena. 

b) L’incompliment de les clàusules del conveni. 

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signam per triplicat 

Per l’Agència del Turisme de les        Pel Consell Insular de Mallorca 
de les Illes Balears (ATB) 

 

 

Gabriel Barceló Milta         Cosme Bonet Bonet  
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES I CULTURALS DE LA INTERNATIONAL 
SUMMER SENIOR UNIVERSITY 

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

La Universitat de les Illes Balears (UIB) està organitzant la 9a edició de la International 
Summer Senior University (ISSU) que integra activitats acadèmiques, científiques i 
culturals que fomenten el turisme cultural sènior amb la participació d’alumnat gran de 
distints països europeus. 

El 29 de juny de 2016, la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania 
va emetre memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest 
conveni de col·laboració.  

El 7 de juliol de 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre iniciar 
l’expedient. 

El 8 de juliol de 2016, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha 
informat en sentit favorable l’adopció del present Acord. 

El 13 de juliol de 2016, la Intervenció General ha informat de la no necessitat de 
fiscalització prèvia (núm. ref. 205/16). 
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De conformitat amb els antecedents exposats, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda que subscriu, en ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del 
Reglament orgànic de la Corporació, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1 c) del 
Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol), modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 
27 de febrer) i pel Decret de 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) i la base 
23.4 de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2016, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de 
les Illes Balears per a la realització d’activitats turístiques i culturals de la International 
Summer Senior University, que s’adjunta com Annex. 

2. Notificar aquest Acord a la UIB i traslladar-ho a la Intervenció General i a la 
Secretaria General de la Corporació. 

(esborrany) 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES I CULTURALS DE LA INTERNATIONAL 

SUMMER SENIOR UNIVERSITY. 
 
 

PARTS 
 
D’una banda, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu del Consell de Mallorca, 
actuant en representació del Departament d’Economia i Hisenda, en virtut del Decret de 
la Presidència de nomenament dels membres del Consell Executiu, de 6 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 100, de 7 de juliol) i en virtut de l’atribució per signar convenis de 
col·laboració amb altres entitats públiques o privades en matèries relatives al 
Departament, segons l’art. 2.d) del Decret de la Presidència, de 10 de juliol de 2015, pel 
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol). 
 
I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears 
(d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat 
pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que 
estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de 
Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma. 
 
 

ANTECEDENTS 
 
1. La Constitució Espanyola disposa, al seu article 27, que els poders públics 

promouran i tutelaran l’accés a l’educació, a la qual tothom té dret. 
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2. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les 
Illes Balears, atribueix als poders públics de la comunitat autònoma han de 
reconèixer l’activitat turística com a element econòmic estratègic i l’han de fer 
compatible amb el respecte al medi ambient, al patrimoni cultural i al territori (art. 
24.1). A més, atribueix als consells insulars, en el seu àmbit territorial, les 
competències pròpies d’ordenació, promoció i informació turística; el patrimoni 
monumental, cultural, històric, artístic, arqueològic i paisatgístic; així com, el foment 
de les activitats esportives i de lleure. 

 
3. D’altra banda, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada 

per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, dedica tot el títol VIII a la investigació a la 
Universitat i a la transferència de coneixements, i especifica, a l’article 39, apartats 1 
i 3, que la Universitat té, com un dels objectius essencials, el desenvolupament de la 
investigació científica, tècnica i artística i la transferència del coneixement a la 
societat. 

 
4. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, preveu expressament a l’article 

46 que els consells insulars puguin subscriure convenis o acords de cooperació amb 
la resta d’administracions públiques, en els quals s’estableixin lliurement els 
instruments de col·laboració necessaris per a l’assoliment de finalitats comunes 
d’interès públic. 

 
5. La UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, la de donar suport científic i 

tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en 
què s’assenta. 

 
6. Segons el Decret de la presidència, de 10 de juliol, pel qual es determina 

l’organització del Consell de Mallorca, el Departament d’Economia i Hisenda té 
atribuïdes les funcions de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i 
social, i les relatives a informació turística. 

 
7. Les dues institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i 

iniciatives necessàries per al desenvolupament del turisme cultural i el progrés de les 
nostres illes i, per aquest motiu, és voluntat d’aquestes institucions fer els esforços 
necessaris perquè es pugui donar suport a la International Summer Senior University 
(en endavant, ISSU), que integra activitats acadèmiques, científiques i culturals que 
fomenten el turisme cultural sènior amb la participació d’alumnat gran de distints 
països europeus. 

 
8. A la ISSU es porten a terme cursos i activitats de caràcter cultural i turístic, durant el 

mes de setembre de cada any, que donen a conèixer la realitat de Mallorca i que 
tenen una incidència en el nostre àmbit illenc. La primera edició de la ISSU va tenir 
lloc l’any 2008, i s’ha celebrat ininterrompudament des d’aleshores, i el 2016 serà la 
novena edició. 

 
9. En aquest context, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears tenen 

objectius comuns i coincideixen a valorar els avantatges que s’aconseguiran amb la 
unió d’esforços coordinats entre aquestes dues entitats en el foment d’activitats de 
promoció i difusió dels valors turístics i culturals de l’illa de Mallorca, inherents al 
desenvolupament de la International Summer Senior University. 
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
1. És objecte del present Conveni establir els termes de la cooperació entre el Consell 

de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament de la 
International Summer Senior University, ates que es tracta d’una iniciativa pública 
de caràcter institucional d’interès turístic, cultural i acadèmic realitzat a l’illa de 
Mallorca. 

 
2. La UIB com a entitat responsable de programar i executar les activitats pròpies a 

l’organització general de la ISSU, assumeix totes les tasques relatives al 
reclutament, acollida i atenció d’alumnat, així com de la  direcció i coordinació de 
totes les accions de promoció, difusió, logística i avaluació de totes les activitats 
docents i lúdiques de la ISSU. En qualsevol cas, la UIB assumirà les despeses 
d’assegurança dels alumnes. 

 
3. Addicionalment, la UIB realitzarà i publicarà un estudi acadèmic sobre les bases del 

turisme cultural sènior abans de l’any 2018, a partir de les activitats i experiències 
de la ISSU des dels seus inicis, amb la finalitat d’aportar material acadèmic bàsic 
que també sigui d’interès des del punt de vista de la sociologia del turisme. 

 
4. El Consell de Mallorca col·laborarà amb la UIB complementant el subprograma 

d’activitats socials i culturals, dirigit a l’alumnat estranger participant en la ISSU, 
assumint la prestació d’actuacions específiques posant en valor determinats recursos 
tècnics, humans i materials de la institució insular, sempre que suposin la promoció 
de recursos autòctons d’interès turístico-cultural. Per tant, no es preveu cap 
transferència de caràcter monetari ni patrimonial entre les dues institucions. 

 
5. Ambdues institucions cooperaran en la difusió de la ISSU i la divulgació dels seus 

continguts, fent constar en tot moment i ocasió la participació del Consell de 
Mallorca en qualitat d’entitat col·laboradora. Així mateix, sense prejudici que també 
ho faci la UIB, el Consell de Mallorca podrà enregistrar, editar i difondre les 
activitats de la ISSU per mitjans audiovisuals, d’acord amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal, als efectes de promoció turística, cultural o 
institucional. 

 
6. Per a l’edició de 2016, l’ISSU tindrà lloc al Campus de la UIB (Cra. de 

Valldemossa, km 7,5, Palma) i constarà de les següents activitats: 
 

IX International Summer Senior University: “Healthy lifestyles. A Mediterranean 
experience in Mallorca” (Universitat de les Illes Balears, 4-10 setembre 2016). 
 
• Diumenge 4 de setembre 

Arribada dels participants. 
21:30h. Encontre per a fomentar la coneixença entre els distints participants. 

 
• Dilluns 5 de setembre. Dia d’obertura. 
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10:30-12:30h: Inauguració de la IX International Summer Senior University. 
Conferència Inaugural: “Health claims made on food in the European Union” 
(Dr. Andreu Palou). Recital Coral Associació Estudiants Universitat Oberta de 
Majors 
16:00-18:00h. Visita a hort de projecte d’economia social. AMADIP-ESMENT 
(Son Ferriol). 
21:30h. Vetlada en comú a la Residència d’Estudiants de la UIB. 

 
• Dimarts 6 de setembre. Exercici físic i pensament positiu. 

9:30-11:00h. “Exercising and active lifestyle” (Dr. Josep Vidal). 
11:30-13:00h. “How to practice sport in a healthy way” (Dra. Paz Martínez). 
13:30-15:00h. Workshop “Cooking with local products” with chef Miquel 
Calent. 
16:00-18:30h. Positive thinking and theater workshop with Lluís Valenciano. 
21:30h. Vetlada en comú. 

 
• Dimecres 7 de setembre. Nutrició saludable. 

9:30-11:00h. “Self-esteem, motivation and physical activity” (Dr. Alexandre 
García-Mas). 
11:30-13:00h. “Body, mind and soul: an integral approach to wellness tourism” 
(Dr. M.Antonio Robledo). 
16:00-18:30h. Tarda lliure 
21:30h. Vetlada en comú 

 
• Dijous 8 de setembre. Visita cultural al municipi d’Artà. 

9:30-18:30h. Recepció Ajuntament. Visita guiada Museu Pere Pujol. Projecció 
Documental sobre la Festa d’Artà. Petit Concert de l’Orfeó Artanenc. 
Demostració de producte local. Visita poblat talaiòtic “Ses Païsses”. Activitat de 
meditació.  
21:30h. Vetlada en comú. 

 
• Divendres 9 de setembre. Tancament. 

9:30-11:00h. Activitat física lleugera al circuit de la UIB. 
11:30-13:00h. Visita guiada a l’hort ecològic de la UIB (activitat opcional). 
18:00-19:30h. Conferència de cloenda: “The Mediterranean diet: more than just 
diet” (Dr. Josep A. Tur Marí). 
19:30h. Avaluació del programa. 
20:00h. Lliurament de diplomes, a càrrec de la Dra. Carmen Orte, directora de la 
International Summer Senior University. 
20:30h. Sopar de comiat. 
21:30h. Vetlada en comú. 

 
• Dissabte 10 de setembre 

Partida dels participants. 
 

 
7. Per a l’edició de 2016, el Consell de Mallorca s’encarregarà d’implementar, amb 

mitjans propis, subcontractats o en cooperació amb altres administracions, les 
següents activitats de caire turístic i cultural: 
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- Visita cultural Artà. Recepció Ajuntament. Visita guiada Museu Pere Pujol. 
Projecció Documental sobre la Festa d’Artà. Petit Concert de l’Orfeó Artanenc. 
Demostració de producte local. Visita poblat talaiòtic Ses Païsses. Activitat de 
meditació.  Inclou el transport (Residència UIB-Artà, anada i tornada). 

- “Show Cooking” de cuiner local de reconegut prestigi a l’Escola d’Hoteleria 
(despeses incloses: dinar per als participants de la ISSU, reserva i pagament de 
les instal·lacions de l’Escola d’Hoteleria, pagament del cuiner responsable del 
“Show Cooking”). 

- Visita a l’hort ecològic d’Amadip-Esment. Inclou el transport (Residència UIB-
Artà, anada i tornada). 

 
8. Sempre que no alteri substancialment l’objecte del conveni, ambdues parts podran 

proposar modificar el programa d’activitats esmentat degut a causes imprevistes, 
sobrevingudes, d’oportunitat o conveniència. Les eventuals modificacions s’hauran 
de fer constar en document annex del present conveni signat per les parts 
erepresentades en la Comissió de seguiment. 

 
9. Als efectes de coordinació de les activitats i seguiment del present conveni, 

ambdues institucions designaran personal tècnic o administratiu per formar part de 
la Comissió  mixta de seguiment que, com a mínim, estarà formada per un 
representant titular i un suplent de cadascuna. A proposta de la UIB, aquesta 
Comissió aprovarà una memòria de les activitats anual.  

 
10. El conveni podrà ser objecte de rescissió per qualsevol de les parts, mitjançant 

denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una antelació mínima 
de quinze dies per alguna de les següent causes: 

 
- El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 
- L’incompliment greu manifest de les obligacions d’una de les parts signants. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 

del conveni. 
 
11. Aquest conveni té caràcter administratiu i serà vigent des de la seva signatura fins el 

31 de desembre de 2016. En cas que interessi reeditar la ISSU en successius 
exercicis, aquest conveni es podrà prorrogar per períodes anuals per acord mutu 
entre les parts, amb addenda específica formalitzada amb una antelació mínima d’un 
mes a la seva finalització del període anterior. 

 
Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars, a Palma, dia    
de 2016. 
 
 

Pel Consell de Mallorca, 
 
 
 
 

Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia i Hisenda 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
 
 
 
 

Llorenç Huguet Rotger, 
Rector 
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