
 1 

RELACIÓ ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2016  
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (2-11-2016) 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA 
DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA, PESCA I EL CONSELL DE 
MALLORCA RELATIU A LA IMPLANTACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I 
MANTENIMENT DE DIFERENTS COL·LECCIONS VEGETALS 
AUTÒCTONES A LA FINCA RAIXA, APROVAT PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU DE DIA 21 DE SETEMBRE DE 2016. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller de Participació Ciutadana i 
Presidència: 
 
Atès que per, acord del Consell Executiu de dia 21 de setembre de 2016, es va aprovar 
el conveni entre el Consell de Mallorca i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca del Govern de les Illes Balears relatiu a la implantació, experimentació i 
manteniment de diferents col·leccions vegetals autòctones a la Finca Raixa. 
 
Atès que l’esmentat conveni encara no ha estat aprovat pel Govern de les Illes Balears i, 
a la vista de l’entrada en vigor, dia 2 d’octubre de 2016, de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que fixa al seu art. 49 h) un termini de 
durada màxima de 4 anys, prorrogable per quatre anys més, pels convenis que es 
subscriguin entre les Administracions Públiques, com és el cas, des de la Conselleria de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears s’ha proposat 
modificar el contingut del conveni per tal de reduir el seu termini de vigència de cinc a 
quatre anys. 
 
Atès l’informe de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals, de 28 
d’octubre de 2016 pel que es proposa la modificació del conveni esmentat per tal de 
reduir el seu termini de vigència de cinc a quatre anys. 
 
Atès que la signatura d’aquest conveni no representa cap despesa econòmica pel Consell 
de Mallorca. 
 
Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
1.- Aprovar la modificació del conveni entre la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i el Consell de Mallorca relatiu a la implantació, experimentació i 
manteniment de diferents col·leccions vegetals autòctones a la Finca Raixa, aprovat per 
acord del Consell Executiu de dia 21 de setembre de 2016, per tal de reduir el seu 
termini de vigència de cinc a quatre anys, de forma que el text definitiu és el que 
s’adjunta. 
 
 
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca i el Consell Insular de Mallorca per a la implantació, l’experimentació i el 
manteniment de diferents col·leccions vegetals autòctones a la finca de Raixa 
(Bunyola) 
 
Parts 
 
Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears, en virtut del que estableix el Decret 9/2015, de 2 de juliol, de 
nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.  
 
Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència del Consell Insular de Mallorca, en virtut del Decret del 
president del Consell Insular de Mallorca de 6 de juliol de 2015 (BOIB núm. 100, de 7 
de juliol de 2015), en exercici de les competències que li atorga el Decret del president 
del Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 2015 pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015). 
 
Antecedents 
 
1. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de l’Institut de 

Recerca i Formació Agrària i Pesquera (en endavant IRFAP), i el Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, al qual està adscrita la finca de Raixa, 
coincideixen que la conservació, la caracterització, l’experimentació i el 
manteniment dels recursos fitogenètics autòctons són de gran importància i interès 
per al futur de l’agricultura de les Illes Balears.  

 
2. L’IRFAP, creat mitjançant el Decret 32/2002, de 8 de març, com a organisme 

administratiu sense personalitat jurídica, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, té per objecte la promoció i la coordinació de les activitats 
d’investigació, formació i experimentació agrària i pesquera dutes a terme a l’illa 
de Mallorca, i també la transferència dels resultats als sectors agrari i pesquer de 
les Illes Balears. 
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3. En l’actualitat la finca pública Raixa disposa d’un cultiu de figueres i cítrics i d’una 
petita col·lecció d’arbres fruiters, entre d’altres recursos agrícoles. Aquests 
recursos són susceptibles d’una intervenció que millori les espècies, aporti més 
varietats, recuperi el paisatge i faci de Raixa una finca demostrativa de la diversitat 
genètica de diferents espècies pròpies de la zona. 

 
4. Per això, els responsables de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 

i els del Departament de Participació Ciutadana i Presidència han mostrat interès 
per començar una col·laboració per mantenir els recursos fitogenètics autòctons que 
compleixin els cultius tradicionals de la finca. 

 
5. Raixa és un centre d’interpretació per als visitants de la serra de Tramuntana que es 

presenta com un nucli clau per entendre Mallorca, i molt especialment els valors i 
el potencial no tan sols dels paisatges sinó també dels cultius que tradicionalment 
s’han cultivat en aquest paratge natural. La col·laboració entre l’IRFAP i Raixa 
permetrà mantenir una estructura agrària representativa dels cultius tradicionals de 
la serra de Tramuntana, amb un sistema productiu agrícola que podria fer de Raixa 
una finca demostrativa d’un sistema de cultiu representatiu de la zona. 

 

6. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca tenen els objectius 
comuns d’implantar una col·lecció d’arbres cítrics autòctons mitjançant la creació 
d’un banc de germoplasma, i també un mostrari de diferents varietats de figuera i 
d’arbres fruiters tradicionals, i coincideixen a valorar els avantatges que 
s’aconseguiran amb l’actuació coordinada d’ambdues institucions. 

 

Per tot això, ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Conveni és conservar i posar en valor el patrimoni fitogenètic 
agrícola de la finca de Raixa (Bunyola), descrit en l’annex 1. Per a això, es concreten les 
actuacions següents: 
 
a) Crear un banc de germoplasma de cítrics de varietats autòctones. 
b) Implantar un mostrari de diferents varietats de figueres autòctones. 
c) Col·laborar en la implantació de varietats autòctones de fruiters. 
d) Promoure la utilització i el coneixement de varietats locals d’hortícoles i 

lleguminoses. 
e) Incentivar noves propostes de col·laboració amb varietats tradicionals de Raixa. 
f) Difondre el coneixement de les varietats autòctones a la societat. 
 
2. Actuacions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca  
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1. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de l’IRFAP, s’ha de 

fer càrrec de les actuacions següents: 
 
Implantar, coordinar i fer el seguiment del banc de germoplasma de cítrics de Raixa, del 

mostrari de figueres i de fruiters i de les experiències de cultius d’hortícoles i 
lleguminoses de varietats autòctones. 

 
Dur a terme, en la mesura que sigui possible i d’acord amb la disponibilitat personal i 

material, la prospecció, el subministrament i la implantació del material vegetal nou 
per recuperar, traslladar o ampliar el banc de germoplasma de Raixa. 

 
Promoure investigacions, o donar-hi suport, en la mesura que sigui possible, 

especialment per a la caracterització varietal de totes les espècies i varietats del 
banc de germoplasma. 

 
Prestar, en la mesura que sigui possible, el suport tècnic i l’assessorament necessaris per 

a una conservació correcta dels recursos fitogenètics. 
 
Actuar d’intermediari entre el banc de germoplasma de Raixa i el Centre de Recursos 

Fitogenètics de l’Institut Nacional d’Investigacions Agràries (INIA), al qual ha de 
trametre la documentació relativa a les noves entrades de les col·leccions, en 
particular de la col·lecció de cítrics. 

 
2. La signatura d’aquest Conveni es refereix a les pautes tècniques de col·laboració, i 

no duu associada cap despesa, independentment que la Conselleria es pugui fer 
càrrec de despeses concretes derivades de les actuacions. 
 

3. Qualsevol altra actuació que es vulgui dur a terme i no es prevegi en aquest 
Conveni, s’ha d’acordar entre ambdues parts. 

 

3. Actuacions del Consell Insular de Mallorca a la finca de Raixa 
 
1. El Consell Insular de Mallorca s’ha de fer càrrec de les actuacions següents: 
 
a) Aportar els terrenys coneguts com hort de fruiters antics, hort de les figueres, hort 

de les cases i hort dels tarongers, on es cultiven els arbres tradicionals de la finca 
de Raixa, que ocupen una superfície d’unes 0,7 hectàrees. 
 

b) Dur a terme les tasques de manteniment anual de les col·leccions i els cultius. 
 

c) Aportar el material fungible i humà necessari per al desenvolupament correcte del 
cultiu de les espècies que es volen conservar, com ara adobs i productes 
fitosanitaris, i també els mitjans humans i d’equipament agrícola (tractors, arades, 
bombes, reg, etc.). 

 



 5 

d) Posar a disposició del públic la visita a les col·leccions de les varietats, i impulsar 
actuacions que afavoreixin la transmissió dels coneixements dels recursos 
fitogenètics propis de les Illes Balears. 
 

e) Fomentar, d’acord amb l’IRFAP, les activitats i les publicacions divulgatives que 
puguin derivar dels cultius de Raixa, en les quals ha de constar la participació de la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 

 
2. Les actuacions previstes representen la substitució de les varietats presents a Raixa, 

sense que això comporti un increment significatiu del nombre d’arbres plantats, per 
la qual cosa no implicaran un increment del volum de feina de les tasques habituals 
de manteniment dels horts i jardins de Raixa. Una vegada s’hagin assolit els 
objectius que preveu aquest Conveni, Raixa podrà disposar de l’aprofitament de les 
col·leccions. 
 

3. La signatura d’aquest Conveni es refereix a les pautes tècniques de col·laboració, i 
no duu associada cap despesa, independentment que el Departament es pugui fer 
càrrec de despeses concretes derivades de les actuacions. 

 
4. Qualsevol altra actuació que es vulgui dur a terme i no es prevegi en aquest 

Conveni, s’ha d’acordar entre ambdues parts. 
 
4. Publicitat 
 
La publicitat de les actuacions que es duguin a terme a l’empara d’aquest Conveni ha de 
contenir els logotips de les institucions que el signen. 
 
5. Comissió de seguiment i resolució de conflictes 
 
S’ha de constituir una comissió de seguiment del Conveni, integrada per dos membres, 
un designat pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i un designat pel 
conseller de Participació Ciutadana i Presidència. La Comissió s’ha d’encarregar de 
resoldre les discrepàncies o el conflictes que sorgeixin en l’execució del Conveni. 
 
Les qüestions litigioses que no pugui resoldre la comissió de seguiment s’han de 
sotmetre als jutjats i tribunals de Palma. 
 
6. Naturalesa administrativa 
 
Aquest Conveni té caràcter administratiu, d’acord amb el que s’estableix en l’article 
4.1.c del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes el sector públic. En conseqüència, les qüestions litigioses 
que en puguin derivar s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, de 
conformitat amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 3 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
7. Causes de resolució 
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Aquest Conveni es pot resoldre, havent donat audiència prèvia a les parts, per les causes 
següents:  
 
 L’acord mutu entre les parts, que s’ha de documentar per escrit. 
 La denúncia expressa d’una de les parts, comunicada a l’altra amb una antelació de 

dos mesos. 
 L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts. 
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme l’objecte del 

Conveni. 
 
8. Vigència 
 
Aquest Conveni entra en vigor a partir que se signi, i té una validesa de quatre anys, tot 
i que es pot renovar mitjançant una addenda en la qual s’han de concretar les actuacions 
que s’hagin de dur a terme. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars. 
 
Palma, 
 
Per la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca 
 
 
 
 

Pel Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència del Consell 
Insular de Mallorca  
 
 
 
 

 
Annex al Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i el Consell Insular de Mallorca per a la implantació, 
l’experimentació i el manteniment de diferents col·leccions a la finca de Raixa 
(Bunyola) 
 
Les varietats s’han de conservar a la finca de Raixa, ubicada al polígon 9, parcel·les 62 i 
63, i polígon 8, parcel·la 1, de Bunyola, de les quals inicialment només 0,7 ha formen 
part de l’objecte del Conveni, que és susceptible de ser ampliat. 
 
A continuació es recullen els cultius que es mantenen a la finca de Raixa i que es volen 
incloure en el marc d’aquest Conveni: 
 
1. Cítrics 

 
Col·lecció de varietats locals de cítrics. Representada per diferents espècies de cítrics 
autòctons de Mallorca. La plantació s’ha de fer per triplicat, substituint progressivament 
els exemplars actualment plantats. 
 
Nom comú  Nom comú  
Llimona de Santa Llucia Peret  
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Califòrnia Verna  
Joan Poteta  Alberola 
Granet d’or Canoneta II  
Canoneta I Cadena 
Primerenca Fulla menuda 
Fada/Imperial  Cul d’ou 
Extraprimarenca Pua 
 
Les varietats poden estar subjecte a canvis o possibles ampliacions. 
 
2. Figuera 
 
S’ha previst substituir les figueres que hi ha actualment plantades per un mostrari de 
varietats autòctones de figuera, que responguin a un bon criteri de vigor. 
 
Nom comú  Nom comú  Nom comú  
Flor blava Balafi Verdal negra 
Sant Jaume Gran  De la senyora (hivernenca) Coll de dama blanca  
Albacor Coll de dama negre  De la reina 
Cucurella De la Plata  Bordissot rossa 
De la senyora (sineuera) Calderona Carlina negra 
Roja Ull de perdiu  Martinenca 
Napolitana negra  Dels ermitans   

 
3. Fruiters autòctons 
 
S’han d’escollir les varietats autòctones més adequades, segons criteris tècnics, de les 
espècies d’arbres fruiters que tradicionalment es plantaven a la finca de Raixa. 
 
4. Experimentació en hortícoles i lleguminoses de varietats locals  
 
Anualment s’han de plantejar les experiències en hortícoles i lleguminoses de varietats 
locals que se sembraran a les parades d’hortícoles de Raixa amb criteris de rotació de 
cultius. 
 
DEPARTAMENT MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL 2N. MODIFICAT (TANCAMENT 
PASSADÍS CALENT) DEL PROJECTE DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ D’UN ESPAI ADREÇAT A LA UBICACIÓ 
D’UN CENTRE DE PROCÉS DE DADES A L¡’EDIFICI LLAR DE LA 
INFÀNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera de Modernització i Funció 
Pública: 
 
ANTECEDENTS 
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1. Es va tramitar l’expedient per a contractar l’obra del projecte d’adequació i 
instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un centre de procés de dades (CPD) pel 
Consell de Mallorca, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, aprovat per 
acord del Consell Executiu de 15 d’octubre de 2014. 
 
2. La mesa de contractació, reunida dia 9 de desembre de 2014, en va fer la proposta de 
classificació, d’acord amb el següent ordre: 
 

Licitador
Solució i Pla de 

Treball
Oferta 

econòmica

Termini 
manteniment 

i garantia
Total

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,
SA amb CIF A28855260– FCC
INDUSTRIAL Y
INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS, SA, amb CIF
A28482024 en U.T.E. 4,82 75,00 3,00 82,82

ELECTROTÉCNIA MONRABAL, SLU 7,66 59,40 0,00 67,06

COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA, amb CIF A46146387 5,99 44,50 15,00 65,49  

 
3. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA amb CIF A28855260 - FCC 
INDUSTRIAL Y INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SA, amb CIF A28482024 
en U.T.E. va presentar la documentació d’acord amb el requeriment efectuat i es va 
comprovar que s’adequa al que es determina en la legislació vigent. 
 
4. Dia 5 de maig de 2015, es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient 
(173.5/14P). 
 
5. 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 la 
base 23.5 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu la contractació per 
import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
6. En data 23 de juny de 2016 els serveis tècnics d’obres i manteniment del Consell de 
Mallorca emeteren informe relatiu a la modificació del projecte d’obres d’adequació i 
instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un Centre de Procés de Dades, en el qual 
es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de modificar el contracte de referència. 
 
7. En data 23 de juny de 2016, la consellera executiva de Modernització i Funció 
Pública, òrgan competent d’acord 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), va 
resoldre: 
  
“1.- Aprovar el 2on projecte modificat de les obres d’adequació i instal·lació d’un espai 
adreçat a la ubicació d’un Centre de Procés de Dades (CPD) pel Consell de Mallorca a 
la Llar de la Infància, elaborat en data 21 de juny de 2016 per l’enginyer tècnic del 
Consell de Mallorca amb un pressupost de contracte de VINT-I-QUATRE MIL 
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QAUTRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 
(24.445,96 €). 
  
2.-  Procedir al replanteig del modificar del projecte de referència d’acord amb 
l’article 126 RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP. 
 
3.- Nomenar Directors de l'obra al Sr. Pedro Bonet Nadal, Arquitecte cap de Serveis 
dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment; Director de l‘execució de l’obra Sr. Julio 
C. Trillo Pérez, Enginyer Tècnic dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment; 
Coordinador de Seguretat i Salut al Sr. Antoni Julià Sagrera, Arquitecte Tècnic dels 
Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment” 
 
8. Consten el l’expedient projecte del modificat de les obres, informe relatiu a que no es 
tracta d’un projecte de primer establiment o reforma estructural i acta de replanteig del 
modificat de l’obra. 
 
9. D’acord amb l’article 211.1 del TRLCSP s’ha donat audiència al contractista per un 
període de tres dies hàbils, aquest període es va iniciar el 24 de juny de 2016. En data 
28 de juny de 2016, va finalitzar el termini concedit a l’efecte sense que l’adjudicatària 
hagi manifestat cap objecció, al·legació ni consideració amb el projecte modificat 
plantejat. 
 
10. En data 19 de juliol de 2016, el TAG de Serveis Generals i Patrimoni ha informat 
favorablement a la modificació del contracte proposada pels serveis tècnics i acceptada 
per l’adjudicatària del contracte. 
 
11. En data 21 de setembre de 2016 es va trametre a la mercantil AQUADS 
TECHNOLOGIES, SL redactora del projecte per a les obres d’adequació i instal·lació 
d’un Centre de Procés de Dades per al Consell de Mallorca a l’edifici Llar de la Infància 
comunicació relativa al tràmit d’audiència per un període de tres dies hàbils segons 
assenyala l’article 234.3b del TRLCSP. Transcorregut el termini concedit a l’efecte, el 
redactor del projecte hagi efectuats cap al·legació, suggeriment ni aportació al projectes 
modificats. 
 
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, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
proposa que el Consell Executiu acordi: 
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1.- Aprovar la 2on modificat (omissions projecte original) del projecte de les obres 
d’adequació i instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un centre de procés de 
dades (CPD) a l’edifici Llar de la Infància del Consell de Mallorca per un import màxim 
de VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS (24.445,96 €) que es corresponen a VINT-MIL DOS-
CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (20.203,27 €) de base imposable 
i QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS (4.242,69 €) es corresponen al 21% d’IVA. 
 
2.- Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar una despesa per l’import total de DENOU 
MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC AMB CINQUANTA-TRES EUROS (19.295,53 
€) que es corresponen a QUINZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS (15.946,72 €) de base imposable i TRES MIL TRES-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (3.348,81 €) 
es corresponen al 21% d’IVA per a la contractació del 2on modificat (omissions projecte 
original) del projecte d’adequació i instal·lació d’un espai adreçat a la ubicació d’un 
centre de procés de dades (CPD) pel Consell de Mallorca, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert, a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC 
INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” 
ABREJUADAMENT (UTE IECISA-FCC/CPD DE CONSELL DE MALLORCA), 
amb CIF núm.U57928509 que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10 92022 63280 del pressupost vigent del Consell de Mallorca amb càrrec a les 
següents operacions comptables: 
 

Base Imposable IVA 21% Total
RC AD

15.946,72 € 3.348,81 € 19.295,53 € 220160015894 920160016839

2016

 
 
 
 
 
3.- Anul·lar la diferència (RC/ 920160016840) de CINC MIL CENT-CINQUANTA 
EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (5.150,43 €) entre l’import de la 
operació RC núm. 220160015894 i l’import de l’operació AD 920160016839 i que 
aquest import reverteixi a la mateixa aplicació pressupostària. 
 
4.- Requerir a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” ABREJUADAMENT (UTE 
IECISA-FCC/CPD DE CONSELL DE MALLORCA), amb CIF núm.U57928509 
perquè procedeixi al reajustament de la garantia definitiva per un import de SET-
CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (797,34 €). 
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5.- Requerir a “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A- FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS LEY 18/82, DE 26 DE MAYO DE 1982” ABREJUADAMENT (UTE 
IECISA-FCC/CPD DE CONSELL DE MALLORCA), amb CIF núm.U57928509 
perquè, en el termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de rebre la notificació d’aquesta resolució, formalitzi la modificació del contracte. 
 
6.- Designar directors facultatius del modificat del contracte el Sr. Pedro Bonet Nadal, 
cap dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment i el Sr. Julio C. Trillo Pérez, enginyer 
tècnic dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment. 
 
7.- Designar responsables del modificat del contracte el Sr. Antoni Barceló Trobat, cap 
dels Serveis d’Informàtica i el Sr. Julio C. Trillo Pérez, enginyer tècnic dels Serveis 
Tècnics d’Obres i Manteniment. 
 
8.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES 
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Es dona compte de la següent proposta del president: 

 

El president de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 
162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de 
disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost 
d’aquesta Corporació per a l’exercici 2017. 

En la confecció de l’esmentat Projecte de pressuposts s’han tengut en compte tots els 
antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec 
seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d’acord amb els 
rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l’Estat i de la CAIB en 
matèria de convenis. 

D’acord amb l’informe d’Intervenció General, s’ha aconseguit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària fixat en l’art. 20 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
d’Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 15/2006, de 26 de maig i també es 
compleix amb la Regla de la Despesa fixada a l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril i el límit de deute de l’art. 13 de la Llei esmentada. 

El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i 
especial de Comptes i es formula la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes 
Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” 
i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, el dels 
Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci 
Eurolocal Mallorca” així com l'estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil 
"Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2017, el resum dels quals, per 
capítols, és el següent: 

 

 

 

 

CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 62.752.209,47

2 Despeses corrents en béns i serveis 40.379.031,15

3 Despeses financeres 1.283.779,18

4 Transferències corrents 167.868.408,57

5 Fons de contingència 200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 63.532.692,65

7 Transferències de capital 24.847.883,33

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers 17.988.079,24

TOTAL DESPESES 378.952.083,59

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes 12.534.527,05

2 Imposts indirectes 14.664.921,41

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.750.260,00

4 Transferències corrents 282.541.694,75

5 Ingressos patrimonials 3.288.887,06

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 63.071.793,32

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 378.952.083,59

2017 CONSELL  DE  MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 56.415.522,35

2 Despeses corrents en béns i serveis 87.350.487,21

3 Despeses financeres 42.500,00

4 Transferències corrents 23.682.569,33

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 5.878.030,00

7 Transferències de capital 3.408.963,61

8 Actius financers 125.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 176.903.072,50

2017 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.046.044,02

4 Transferències corrents 162.415.094,65

5 Ingressos patrimonials 29.940,22

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 9.286.993,61

8 Actius financers 125.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 176.903.072,50  
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.066.612,88

2 Despeses corrents en béns i serveis 747.759,68

3 Despeses financeres 3.000,00

4 Transferències corrents 1.184.600,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 100.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 3.111.972,56

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 282.720,00

4 Transferències corrents 2.391.085,88

5 Ingressos patrimonials 338.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 90.000,00

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 3.111.972,56

2017 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.802.000,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 150.000,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 30.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.988.000,00

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.467.000,00

4 Transferències corrents 515.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.988.000,00

2017 AGÈNCIA PROTECCIÓ LEGALITAT 

URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal

2 Despeses corrents en béns i serveis 511.000,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents 54.000,00

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 225.000,00

7 Transferències de capital 560.000,00

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.350.000,00

2017 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 722.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 628.000,00

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.350.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 1.207.281,29

2 Despeses corrents en béns i serveis 452.495,55

3 Despeses financeres 1.000,00

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 52.942,64

7 Transferències de capital

8 Actius financers 3.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.716.719,48

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 519.499,44

4 Transferències corrents 1.154.665,92

5 Ingressos patrimonials 200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 42.354,12

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.716.719,48

2017 CONSORCI TIC MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 215.760,99

2 Despeses corrents en béns i serveis 143.505,00

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 359.265,99

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents 359.265,99

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 359.265,99

2017 CONSORCI EUROLOCAL
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CAPITOL DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2017

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 29.044,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 38.541,96

3 Despeses financeres 100,00

4 Transferències corrents

5 Fons de contingència

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 67.685,96

2017 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 58.685,96

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 67.685,96  

 

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2017 del pressupost de la Corporació 
i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca”, “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca”, dels consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. TIC Mallorca”, “C. Eurolocal 
Mallorca” i de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de 
capítols, és el següent: 
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CAP DENOMINACIÓ CdM IMAS IEHM APLU CST C.TIC C.EUROLOCAL RTVMA
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 62.752.209,47 56.415.522,35 1.066.612,88 1.802.000,00 1.207.281,29 215.760,99 29.044,00 123.488.430,98 123.488.430,98

2 Despeses corrents en béns i serveis 40.379.031,15 87.350.487,21 747.759,68 150.000,00 511.000,00 452.495,55 143.505,00 38.541,96 129.772.820,55 129.772.820,55

3 Despeses financeres 1.283.779,18 42.500,00 3.000,00 1.000,00 100,00 1.330.379,18 1.330.379,18

4 Transferències corrents 167.868.408,57 23.682.569,33 1.184.600,00 54.000,00 192.789.577,90 151.784.220,70 41.005.357,20

5 Fons de contingència 200.000,00 200.000,00 200.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 63.532.692,65 5.878.030,00 100.000,00 30.000,00 225.000,00 52.942,64 69.818.665,29 69.818.665,29

7 Transferències de capital 24.847.883,33 3.408.963,61 560.000,00 28.816.846,94 10.047.347,73 18.769.499,21

8 Actius financers 100.000,00 125.000,00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 244.000,00 244.000,00

9 Passius financers 17.988.079,24 17.988.079,24 17.988.079,24

TOTAL DESPESES 378.952.083,59 176.903.072,50 3.111.972,56 1.988.000,00 1.350.000,00 1.716.719,48 359.265,99 67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes 12.534.527,05 12.534.527,05 12.534.527,05

2 Imposts indirectes 14.664.921,41 14.664.921,41 14.664.921,41

3 Taxes, preus públics i altres ing. 2.750.260,00 5.046.044,02 282.720,00 1.467.000,00 519.499,44 10.065.523,46 10.065.523,46

4 Transferències corrents 282.541.694,75 162.415.094,65 2.391.085,88 515.000,00 722.000,00 1.154.665,92 359.265,99 450.098.807,19 151.784.220,70 298.314.586,49

5 Ingressos patrimonials 3.288.887,06 29.940,22 338.166,68 200,00 9.000,00 3.666.193,96 3.666.193,96

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 0,00 0,00

7 Transferències de capital 63.071.793,32 9.286.993,61 90.000,00 628.000,00 42.354,12 73.119.141,05 10.047.347,73 63.071.793,32

8 Actius financers 100.000,00 125.000,00 10.000,00 6.000,00 58.685,96 299.685,96 299.685,96

9 Passius financers 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 378.952.083,59 176.903.072,50 3.111.972,56 1.988.000,00 1.350.000,00 1.716.719,48 359.265,99 67.685,96 564.448.800,08 161.831.568,43 402.617.231,65

2017 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS

 

TERCER.-  Aprovar el projecte de bases d’execució que acompanyen el pressupost 
general així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts 
per a l’exercici 2017. 

QUART.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor, dins 
l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’art. 112.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de règim local i també l’article 169 del 
Text  refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
 


