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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016 
 

PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (5-9-2016  I  7-9-2016) 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES, ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS, I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS 
DEL SERVEI DE CULTURA I A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE MALLORCA, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 

Esports: 

 

Antecedents 
 

1. Dia 8 d’octubre de 2015 el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 

Patrimoni i Esports, va iniciar l’expedient de contractació relatiu al subministrament de 

llibres, enregistraments sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents 

unitats del servei de cultura i a la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca, 

mitjançant el procediment obert atès l’informe del Sr. Francesc Riera Vayreda, cap de 

servei de cultura de dia 21 de setembre de 2015, en el qual es justifiquen la necessitat i 

la idoneïtat de la contractació per tal de donar compliment a allò que preveu la Llei 

19/2006, de 23 de novembre del sistema bibliotecari de les Illes Balears. 

 

2. Dia 14 d’abril de 2016 la Sra. Ana M. Catalán Carrera, cap del servei jurídic i 

administratiu de cultura en va emetre l’informe jurídic; dia 25 d’abril de 2016 el va 

emetre el Secretari General i dia 31 d’agost de 2016, el de fiscalització prèvia de 

l’expedient 1/15 (núm. ref P 130.2/16; Pluriennal: 2016-2017-2018)) 

 

Fonaments 
 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del  Decret d’organització del Consell de 

Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 

d’acord amb la base 23,4 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 

contractació i l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil 

euros (250.00,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

En els articles 110, 115 i 116 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant 

TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

 

Per tant, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 

proposa al Consell Executiu el següent acord: 
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1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de llibres, enregistraments 

sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del servei de cultura 

i a la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca, mitjançant el 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 

subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en 

el llibre III del Títol II del TRLCSP. 

 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, a la qual ha 

d’assistir l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del 

TRLCSP: 

 

Presidència:  

Titular: Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda;  

Suplent: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de 

Cultura, Patrimoni i Esports. 

 

Vocals: 

Titular: Francisco Riera Vayreda, cap de servei de cultura, 

Suplent: Andres Gonzalez Garcia, cap de servei d’administració de cultura i patrimoni 

 

Titular: Juan José Riera Ferrer, cap de secció de biblioteques 

Suplent: Llorenç Homar Bestard, cap d’unitat de procés tècnic 

 

Titular: Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell Insular de Mallorca, 

Suplent: Antoni Belloch Ramada, secretari general adjunt del Consell Insular de 

Mallorca 

 

Titular: Elena Montejo Fuenttes: Interventora General  

Suplent: Brígida Llinàs Ferrer, Interventora adjunta 

 

Secretaria: 

Ana M. Catalán Carrera, cap del servei de la Unitat Jurídico Administrativa de Cultura; 

Suplent: Antonia Cifre 

 
4. Aprovar  el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 

deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 

BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 

presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 

que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006). 
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5. Autoritzar una despesa per l’import total de set-cents cinquanta-nou mil sis-cents nou 

amb seixanta-cinc euros (759.609,65 €), que es corresponen set-cents cinc mil cinc-

cents trenta-sis amb noranta-tres euros (705.536,93 €) de base imposable i  cinquanta-

quatre mil setanta-dos amb setanta-ú euros (54.072,71 €) que es corresponen al IVA del 

4% del lot 1; IVA 21 % del lot 2 i l’IVA del 4 % del lot 3 per adquisició i del 21% per 

distribució. Despesa que s’ha de finançar amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 

20.33210.62800, 20.33210.62840, 20.33210.22001. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 

Unió Europea, amb el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è 

dia següent al de la data d’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE, d’acord amb 

els articles 142 i 159 del TRLCSP.      

 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 

suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 

resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 

l’endemà de resoldre les reclamacions. 

 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
L’ENTITAT RESIDENCIA ELENA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’IMAS DE DATA 17 DE MAIG DE 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

 
ANTECEDENTS 
 

1. En data 30 d'octubre de 2015, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials  va 

dictar acord d’inici del procediment sancionador S-02/2015 contra l’entitat Residencia 

Elena SL (CIF B07705338), com a titular del servei de residència i de centre de dia 

Elena, ubicats al carrer Antillón, núm. 86, baixos, de Palma. En aquest acord es 

recollien les infraccions següents: 
 

1. Superar el límit d'ocupació de persones usuàries autoritzades i utilitzar per 

dormir un espai inadequat com habitació.  
 
2. No complir la programació de menús establerta. 

 

2. Notificat l’acord d’iniciació de l’expedient dia 18 de novembre de 2015, l’interessat  

va presentar al·legacions dia 10 de desembre de 2015, dins el termini legalment establert 

en l’article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual es regula la potestat 

sancionadora de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

3. En data 19 de gener de 2016  la instructora designada, acorda l’obertura d’un període 

de prova de 20 dies hàbils, que conclou dia 12 de febrer de 2016. Dins el període de 
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prova s’ha dut a terme, dia 9 de febrer de 2016 una prova pericial, que ha consistit en 

una visita d’inspecció al centre residencial Elena, ubicat al carrer Antillón, núm. 86, 

baixos, de Palma.  

 

4. En data 8 de març de 2016, la instructora de l’expedient, estudiada la documentació 

presentada i realitzada la prova pericial va formular la proposta de resolució del 

procediment. La persona interessada va exercir el seu dret a formular al·legacions i 

presentar documents en el termini establert en l’article 116 de la Llei La Llei 4/2009, de 

11 de juny, i en l'article 14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, que regula la potestat 

sancionadora de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. Per tant, en  data 15 

d'abril de 2016, la instructora designada va dictar diligència de conclusió de la fase 

d’instrucció. 

 

5. En data 17 de maig de 2016, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials va 

dictar resolució sancionadora, confirmant la proposta de resolució, i imposant una 

sanció de multa de 60.001€ € a l’entitat Residencia Elena SL (CIF B07705338) i a la 

senyora EDBC (DNI XXX), com responsable solidaria,    per infracció de l'article 

129.d)  de la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. La 

resolució sancionadora es va notificar a l'entitat dia 31 de maig de 2016. 

 

6. En data 30 de juny de 2016 la senyora EDBC (DNI XXX) actuant en qualitat 

d'administradora única de l'entitat Residencia Elena SL (CIF B07705338) va interposar 

recurs  d’alçada contra la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials de data 17 de maig de 2016. L'esmentat recurs,  va tenir entrada (núm. registre 

2973) al Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials dia 

13 de juliol de 2016.  

 

7. La cap del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres de Serveis Socials 

en data 21 de juliol de 2016 ha emès l'informe jurídic pertinent.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. En la tramitació d'aquest expedient sancionador, els fets constitutius de la infracció 

han quedat acreditats en virtut del valor probatori que la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, estableix per als casos dels fets constatats per funcionaris als quals es 

reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic (art.137.3). Es 

reconeix el caràcter d’autoritat de la Inspecció en l’article 103 de la Llei 4/9200, de 11 

de juny, i es recullen els fets a l'acta núm. 01/53/2015 de dia 31 de juliol de 2015 (a la 

qual s'annexen una serie de fotografies), que té caràcter de document públic. 
 
II. L'Administració ha dut en aquest procediment sancionador la càrrega de la prova, i el 

procediment s'ha tramitat  amb totes les garanties processals per el sancionat. Així, se li 

ha notificat  la incoació de l'expedient, se li ha informat dels fets que se li imputen com 

a infracció administrativa, ha pogut  al·legar en el seu descàrrec els arguments que 

considera convenients, ha tingut dret a proposar i practicar proves, i els documents 

presentats com a prova documental han estat annexats a l'expedient sancionador i s'han 

revisat i valorat. S'han respectat per tant, tots els drets procedimentals de l'entitat 

sancionada. 
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III. En la imposició de la sanció de multa d'aquest expedient sancionador l'entitat 

Residencia Elena SL ha pogut exercir plenament el seu dret a la defensa, i tot i això, no 

ha proposat cap prova per contradir que els fets constats i recollits a l'acta d'inspecció de 

dia 31 de juliol de 2015 no s'hagin comés, sinó tot el contrari, s'admeten els fets 

constitutius de la infracció. 

 

IV. En la tramitació d'aquest expedient sancionador no es produeix cap vulneració del 

principi de tipicitat recollit a l'article 129 de la LRJPAC. 

 

Constitueixen infraccions administratives en matèria de serveis socials les accions o 

omissions dels diferents subjectes responsables contraries a la normativa legal o 

reglamentaria que es tipifiquin i sancionin en la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis 

Socials de les Illes Balears. 

 

V. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 

d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 

21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 

recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 

els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 

 

PROPÒS: 

 

Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

 

Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 30 de juny de 2016 per 

RESIDENCIA ELENA contra la resolució de la presidenta de dia 17 de maig de 2016 

de l'expedient sancionador S-02/2015. 
 
Segon. Notificar l'acord a les persones interessades. 

 

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos 

mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de 

l’esmentat recurs. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 

pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL 
SERVEI D’ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A DETERMINAT 
PERSONAL DEL CONSELL DE MALLORCA I DE L’INSTITUT  
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MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (IMAS), MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 

Funció Pública: 

 
Antecedents 
 

1. Dia 16 de febrer de 2016 la consellera executiva del departament de Modernització i 
Funció Pública, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell 
Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient de 
contractació relatiu al servei de d’assegurança d’assistència sanitària de determinat 
personal del Consell de Mallorca, conforme a l’informe justificatiu del Sr. Daniel Perelló 
Mtaheu, Secretari Tècnic del departament de Modernització i Funció Pública de 15 de 
febrer de 2016. 
 

2. Dia 29 d’abril de 2016, el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en va 
emetre l’informe jurídic; dia 25 de maig de 2016, es va emetre el de Secretaria General i, 
dia 12 d’agost de 2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 162.2P/16). 
 

Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i d’acord amb la 
base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, com a consellera executiva del departament de Modernització i Funció Pública elevo 
al Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de l’assistència sanitària al personal del 
Consell de Mallorca i al de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que, d’acord amb el RD 
480/93, de 2 d’abril, quedà integrat en el règim general de la Seguretat Social, i respecte 
del qual, segons la disposició transitòria 5, apartat 3 de dita norma, s’acordà que aquesta 
prestació es fes amb entitats privades, sempre amb la intensitat i l’extensió previstes en el 
sistema nacional de salut, la normativa del qual s’ha d’aplicar supletòriament en tot el que 
els plecs regidors d’aquest contracte no prevegin. Aquesta assistència sanitària ha 
d’incloure a més els beneficiaris d’aquest col·lectiu. 
 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es regeix 
l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari interessat pot 
presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes del contracte 
amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter privat, d’acord amb l’article 20.2 del TRLCSP, amb la 
qualificació jurídica de contracte de serveis i, en conseqüència, la seva preparació i 
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adjudicació es regirà de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del Títol II del 
TRLCSP. Els efectes i extinció d’aquest contracte es regiran pel dret privat. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. Antoni 
Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Vicenç Ramis Vidal. cap de servei d’Administració econòmica. Suplent: Sr. Miquel Gayà 
Font, cap de Servei de Funció Pública. 
 
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis Generals i 
Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de Servei de la 
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i presentar-
hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el que 
s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total de SET-CENTS NORANTA-SET MIL  DOS-CENTS 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (797.264,54 €) Exempt 
d’IVA (art. 20.Uno.16 Llei 27/1992, de 28 de desembre), la qual s’ha de finançar amb 
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost vigent del Consell: 
 

Aplicació 

pressupostària
RC - A 2016 2016

RC - A                

2017-2019
2017 2018 2019

10 22110 16008
220160001428 - 
920160006119

53.488,80 €
220169000042 - 
920169000281

213.955,20 € 213.955,20 € 160.466,40 €

00 23100 16008
220160018422 - 
920160017295

12.949,92 €
220169000061 
920169000163

51.799,68 € 51.799,68 € 38.849,76 €
 

 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques ha 
d’estar sotmesa al principi d’estabilitat pressupostària i que és imprescindible comptar 
amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la corporació 
i atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat per a que 
siguin els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin ofertes 
econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles desviacions del 
cost de les actuacions a realitzar, en aquest contracte no precedeix la revisió de preus. 
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6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la Unió 

Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb el termini 
de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia si es donen els requisits de 
l’article 159 del TRLCSP, que és el més habitual següent al de la data d’enviament de 
l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 del TRLCSP. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se suspèn 
la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què és 
necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a 
partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
 


