RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 8 DE MARÇ DE 2017

EXECUTIU DEL

PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-2-2017)
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA,
ANUAL I ORDINÀRIA DE L’ANY 2017 DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD,
MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports que diu:
Fets
1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 5 de maig de 2003, va aprovar la incorporació
de la institució insular en el Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i
Contemporani de Palma, com a institució fundadora, la qual té entre els seus objectius
el sosteniment, conservació i promoció del Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma. En aquest sentit, la Fundació Es Baluard ha sol·licitat a través de la
documentació pertinent, amb data de registre d'entrada 31 de gener de 2017, la
concessió de l’aportació que el Consell de Mallorca ha de lliurar enguany a la fundació.
En aquest sentit, en la sol·licitud enviada s’estableix, en concret, que són 325.000,00 €.
2. En els pressuposts de 2017, l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per
fer front a l’ aportació d’enguany resta acreditada en la partida 20.33430.48901 amb la
RC núm. de referència 22017/112.
3. El 6 de febrer de 2017, el director insular de Cultura ha justificat, en la memòria
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada.
4. El 6 de febrer de 2017, la cap del Servei de la Unitat Jurídica Administrativa de
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de
l’aportació assenyalada a favor de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i
Contemporani de Palma.
5. El 6 de febrer de 2017, el secretari tècnic del Departament ha proposat al vicepresident
primer i conseller executiu que elevés al Consell Executiu la proposta de concessió de
l’aportació econòmica, anual i ordinària de 2017 de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma.
6. El 15 de febrer de 2017, la Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la proposta
esmentada.
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En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic
del Consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d’
Acord
1. Aprovar i iniciar l’expedient 4/2017 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica,
anual i ordinària de 325.000,00 €, en concepte de transferència corrent, a favor de la
Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, titular del NIF G57223992, corresponents a l’any 2017 per tal de donar suport al seu pla d’activitats
d'enguany així com al seu funcionament.
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 325.00,00 €, en concepte de
capítol 4, a favor de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma, titular del NIF G-57223992, a fi de donar suport al seu pla d’activitats
d’enguany i al seu funcionament, d’acord amb les prescripcions que més endavant
s’indiquen i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa de 325.000,00 €, a
càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48901 (RC núm. de referència 22017/112),
que li serà abonat en quatre pagaments trimestrals de 81.250 € cada un d’ells, a favor de
l’entitat esmentada.
Les prescripcions que s’estableixen són les següents:
Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi
presentat la documentació següent:
-

Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats
Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals.
Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes.

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en
tot cas el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2018. Si per la
concurrència de circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar a aquest
Departament la pròrroga pertinent explicant els motius en què es fonamenta, d’acord
amb l’establert a l’art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 del Pressupost de 2017 del Consell de
Mallorca, que estableix el següent:

2

«5. Amb caràcter excepcional el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà
concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de
l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense
l’obligació de prestar aval.»
Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del 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 sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DEL CONSELL DE
MALLORCA PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència que diu:
Antecedents.
L’art. 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques faran públic
un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que es prevegi que
seran elevades per a la seva aprovació l’any següent. Una vegada aprovat, el pla s’haurà
de publicar al Portal de Transparència de l’Administració.
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D’acord amb el vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca el Departament de
Participació Ciutadana i Presidència té atribuïdes, entre d’altres, l’exercici de les
funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del
Consell i de implementació del coneixement de la institució.
Ateses les aportacions realitzades pels diferents departaments del Consell de Mallorca.
Atès el previst a l’art. 28.c) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca quant a la
competència del Consell Executiu per aprovar els plans d’actuació que proposin els
Departaments.
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 el Pla Normatiu del Consell de Mallorca per a l’any 2017, que
s’adjunta.
2. Ordenar la seva publicació al Portal de Transparència del Consell de Mallorca.

Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Reglament d’Honors Eliminar la medalla de
Participació Ciutadana i
i Distincions
plata i canviar la
Presidència
nomenclatura dels premis
Jaume II
Reglament Orgànic

Nou text i introducció de
la revisió del codi ètic en
aquest nou text.

Ordenança per
regular

Eliminar el cost de
Participació Ciutadana i
l’entrada i afegir que les Presidència
organitzacions sense
afany de lucre i les entitats
públiques hi puguin
celebrar esdeveniments

i fixar els preus
públics
corresponents a les
visites i la
utilització d’espais
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Participació Ciutadana i
Presidència

Data

1

Octubre

Novembre

Abril

Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Data

1

de la finca Raixa
Reglament regulador
del funcionament de
l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

Regular el funcionament
de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i definir els
procediments a seguir

Reglament regulador Es modifiquen certs
d'usos i serveis dels articles i s’introdueix un
refugis
nou capítol relatiu als
refugis lliures

Participació Ciutadana i
Presidència

Setembre

Medi Ambient

Gener

Ordenança
reguladora dels
preus dels refugis

Modifica els preus
Medi Ambient
existents, incorpora nous
productes amb el
corresponent preu públic i
n’elimina o modifica la
denominació d’altres

Gener

Pla especial
d’ordenació i
protecció de la Ruta
Artà Lluc

Desplegament de la norma Medi Ambient
50 del Pla Territorial
Insular de l’illa de
Mallorca, conservació i
ordenació de l’espai
objecte de planificació,
ordenació i regulació del
senderisme per la ruta,
conservació del patrimoni
viari, establiment de la
normativa bàsica
reguladora dels usos,
activitats i actuacions a la
Ruta, desenvolupament
sostenible del territori per
on discorre la Ruta

Maig

Pla especial
d'ordenació i
protecció de la Ruta
de Pedra en Sec

Revisió i modificació del Medi Ambient
Pla Especial aprovat per
millorar el traçat de la
Ruta per tal d’augmentar

Novembre
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Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Data

1

la seguretat pels usuaris,
la viabilitat i l’interès
patrimonial i paisatgístic
del recorregut, donar
resposta a les peticions
dels ajuntaments
d’inclusió de noves
variants, la millora de la
percepció de l’itinerari, la
millora de la normativa, la
inclusió del patrimoni que
es troba a l’entorn de la
ruta i l’actualització de
l’estudi econòmic i
financer
Ordenança
reguladora dels
preus del Museu
Krekovic

Derogació de l’ordenança Cultura, Patrimoni i
Esports

Ordenança
Modificació substancial,
reguladora dels
introduint tipologies de
preus públics de les publicacions
publicacions

Febrer

Cultura, Patrimoni i
Esports

Abril

Reglament regulador Desplegament de l’article Cultura, Patrimoni i
del Sistema Insular 23 de la Llei 19/2006, del Esports
de Biblioteques
sistema bibliotecari de les
Illes Balears

Abril

Permetre que les entitats Cultura, Patrimoni i
que fan una utilització
Esports
regular de les
instal·lacions del
poliesportiu puguin pagar
a posteriori i no per
avançat. No canvien els
imports dels preus del
lloguer ni dels serveis

Març

Ordenança dels
preus públics del
Poliesportiu Sant
Ferran
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Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Reglament regulador Modificar alguns articles Desenvolupament Local
de la cooperació
del títol I referit al Pla
municipal
d'obres i serveis i recollir
totes les competències en
cooperació local en un
nou títol

Data

1

Juny

Ordenança
reguladora de les
taxes corresponents
a tràmits
administratius i
serveis en matèria de
caça i i pesca fluvial
a Mallorca

Actualitzar els imports d' Desenvolupament Local
algunes taxes i llicències
de caça, i adequar-la a
noves disposicions i
ordenaments

Novembre

Ordenança
reguladora de preus
públics en matèria de
caça i pesca fluvial a
Mallorca i aprovació
de l’ordenança
reguladora d’aquests
preus públics

Actualitzar alguns imports Desenvolupament Local
i adequar-la a noves
disposicions normatives i
ordenament

Octubre

Pla Director
Sectorial
d'Equipament
Comercials de l’illa
de Mallorca

Regular l’ordenació
territorial de la oferta
comercial a l'illa de
Mallorca

Territori i Infraestructures

Gener

Reglament de
desenvolupament de
la Llei 7/2013, de 26
de novembre, de
règim jurídic
d’instal·lació, accés i
exercici d'activitats a
les Illes Balears

Regular el procediment
d'intervenció
administrativa per a
l'autorització d'activitats
no permanents
competència del Consell
de Mallorca

Territori i Infraestructures

Maig

Territori i Infraestructures

Setembre

Pla d'Intervenció en Regular l'ordenació
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Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Data

1

Àmbits Turístics de territorial i turística a l'illa
l'illa de Mallorca
de Mallorca
Reglament regulador
del funcionament de
la secció insular de
Mallorca del registre
unificat de serveis
socials de les Illes
Balears i els
procediments
d’autorització i
acreditació dels
serveis socials
d’àmbit insular

Regular la secció insular Benestar i Drets Socials
de Mallorca del registre
unificat, els requisits
d’autorització i
acreditació, el control
administratiu de les
autoritzacions concedides
i el procediment de
control i d’avaluació del
nivell de qualitat al que
s’han de sotmetre les
entitats acreditades

Abril

Reglament pel qual
s’estableix el règim
jurídic dels centres
d’acolliment
residencial i estades
diürnes d’infants i
adolescents a
Mallorca

Regular les disposicions Benestar i Drets Socials
generals sobre l’objecte,
l’àmbit d’aplicació, els
principis i les prestacions
generals, els requisits
materials i funcionals dels
centres de protecció,
l’organització general dels
centres i les seves
relacions amb altres
entitats

Abril

Ordenança fiscal
reguladora de la taxa
pels serveis de
selecció de personal
en l’àmbit del
Consell de Mallorca
i els seus organismes
autònoms

Establir la taxa per la
Modernització i Funció
prestació dels serveis i la Pública
realització d’activitats
relacionades amb les
convocatòries de selecció
de personal funcionari i
laboral per a l’ingrés,
promoció interna i
formació de borses de
treball en el Consell de
Mallorca

Juliol

Reglament del

Establir l’organització i el Modernització i Funció

Maig
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Títol

Objecte de la norma o de Departament responsable
la modificació
de la tramitació

Data

1

funcionament de la
mesa general

funcionament de la mesa
general

Pública

Reglament de
cossos, escales i
subescales

Ordenació dels cossos,
Modernització i Funció
escales i subescales en les Pública
que s’agrupa el personal
funcionari del Consell de
Mallorca

Juny

Acord de
reclassificació de
categories

Regularització dels grups Modernització i Funció
segons el que estableix
Pública
l’Estatus Bàsic de
l’Empleat Públic

Octubre

Ordenança
d’administració
electrònica

Adaptació de l’ordenança Modernització i Funció
d’administració
Pública
electrònica a la llei
39/2015 i 40/2015

Octubre

1Data prevista d’aprovació inicial pels acords, reglaments i ordenances. Data prevista d’inici de la
tramitació en els altres casos.

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ
GENT GRAN DE LLOSETA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient, en
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència que diu:
Antecedents
1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016).
2. Dia 3 de febrer de 2016, l’Associació Gent Gran de Lloseta va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de 700,00 € pel projecte MANTENIMENT 2016:
- Material d’oficina i informàtic

9

- Despeses d’impremta
- Despeses de neteja del local
3. Dia 3 de febrer de 2016, l’Associació Gent Gran de Lloseta va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de 4740,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016:
- Gimnàstica
- Manualitats
- Excursió a Crestatx (Alcúdia)
- Excursió a Manacor
- Excursió a Sóller
- Excursió a Maria de la Salut
- Excursió a Lluc
- Excursió a Marratxí
4. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre
d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran de Lloseta la subvenció sol·licitada per
import de 700,00 euros en concepte de manteniment i 4740,00 euros en concepte
d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016).
5. Dia 20 de juliol de 2016, l’Associació Gent Gran de Lloseta, amb CIF G-57683013,
va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 508,20 € pel
projecte de manteniment i per un import total de 4371,03 pel projecte d’activitats,
efectuades en càrrec a la subvenció concedida.
El senyor L.R.B., en representació de l’Associació Gent Gran de Lloseta, posa de
manifest, mitjançant escrit de dia 20 de juliol de 2016, que s’ha produït un canvi en el
projecte inicial relatiu al manteniment i a les activitats, i sol·licita l’admissió del canvi
de projecte.
6. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent
consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la
literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les
previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat
social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat
de vida de les persones majors.»i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i
conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència que, previ informe de
fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la
modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de
projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent Gran de Lloseta, en
el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 20 de juliol de 2016,
subscrita pel senyor L.R.B., en representació de l’Associació Gent Gran de Lloseta, en
el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost
inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2.
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Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Lloseta i a la Intervenció General
del Consell de Mallorca.»
7. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat.
Fonaments
1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que
l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no
n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions
substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. 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.
5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de
juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB
núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm.
35, de 17 de març de 2016), 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, en base a tot l’exposat, la consellera executiva de Medi Ambient en substitució
del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent acord:
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent
Gran de Lloseta, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 20 de
juliol de 2016, subscrita pel senyor L.R.B., en representació de l’Associació Gent Gran
de Lloseta, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del
pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció
concedida.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Lloseta i a la Intervenció General
del Consell de Mallorca.
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASOCIACIÓN
DE LA TERCERA EDAD DE SANTA EUGÈNIA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient, en
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència que diu:
Antecedents
1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016).
2. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia va
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4800,00 € pel projecte
ACTIVITATS.
3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre
d’altres, concedir a l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia la subvenció
sol·licitada per import de 4800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB
núm. 76 de 16 de juny de 2016).
4. Dia 20 de juliol de 2016, l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia, amb CIF
G-07161912, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de
6034,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.
El senyor P.P.P., en representació de l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia,
posa de manifest, mitjançant escrit de dia 30 de juny de 2016, que s’ha produït un canvi
en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i sol·licita que s’admeti el
canvi de projecte.
5. Dia 10 de novembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent
12

consideració «La modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la
literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de
les persones majors.» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller
executiu de Participació Ciutadana i Presidència que, previ informe de fiscalització
prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del
projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia,
en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 30 de juny de 2016,
subscrit pel senyor P.P.P., en representació de l’Associació de la Tercera Edad de Santa
Eugenia, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del
pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció
concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia
i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.»
6. Dia 8 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat.
Fonaments
1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que
l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no
n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions
substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
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- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. 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.
5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de
juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB
núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm.
35, de 17 de març de 2016), 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, en base a tot l’exposat, 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 associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de la
Tercera Edad de Santa Eugenia, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de
projecte, de dia 30 de juny de 2016, subscrit pel senyor P.P.P., en representació de
l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia, en el sentit de modificar els
conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als
imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad de Santa Eugenia 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 en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs 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 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
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jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASOCIACIÓN
DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS UDP SA POBLA
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient, en
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència que diu:
Antecedents
1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016).
2. Dia 12 de febrer de 2016, la Asociación Democràtica de Pensionistas y Jubilados
UDP Sa Pobla va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.555,00 € pel
projecte ACTIVITATS 2016.
3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre
d’altres, concedir a la subvenció sol·licitada per la Asociación Democràtica de
Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla, per import de 4.555,00 euros en concepte
d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016).
4. Dia 18 de juliol de 2016, la Asociación Democràtica de Pensionistas y Jubilados
UDP Sa Pobla , amb CIF G-07167034, va presentar documentació justificativa de
despeses, per un import total de 4571,50 pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a
la subvenció concedida.
El senyor B.S.C., en representació de, la Asociación Democràtica de Pensionistas y
Jubilados UDP Sa Pobla, posa de manifest, mitjançant escrit que s’ha produït un canvi
en el projecte inicial relatiu a les activitats.
5. Dia 23 de novembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent
consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la
literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les
previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat
social i d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden
englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors mitjançant la realització
de diferents tipus d’activitats.» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i
conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència que, previ informe de
fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la
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modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de
projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Asociación Democràtica de
Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla, en el termes descrits en la documentació de
canvi de projecte subscrita pel senyor B.S.C., en representació de l’Asociación
Democràtica de Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla, en el sentit de modificar els
conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als
imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a
l’Asociación Democràtica de Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla a la Intervenció
General del Consell de Mallorca.»
6. Dia 8 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat.
Fonaments
1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que
l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no
n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions
substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. 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.
5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de
juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB
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núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm.
35, de 17 de març de 2016), 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, en base a tot l’exposat, 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 associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Asociación
Democràtica de Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla, en el termes descrits en la
documentació de canvi de projecte subscrita pel senyor B.S.C., en representació de
l’Asociación Democràtica de Pensionistas y Jubilados UDP Sa Pobla, en el sentit de
modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que
afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida.
2. Notificar aquest acord a l’Asociación Democràtica de Pensionistas y Jubilados UDP
Sa Pobla 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 en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs 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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ
TERCERA EDAT SANTA MARGARITA
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient, en
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència que diu:
Antecedents
1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016).
2. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació Tercera Edat Santa Margarita va sol·licitar
una subvenció econòmica per import de 1300,00 € pel projecte MANTENIMENT 2016
i per import de 4800,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016.
3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre
d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat Santa Margarita la subvenció sol·licitada
per import de 1300,00 euros en concepte de manteniment i 4800,00 euros en concepte
d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016).
4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació Tercera Edat Santa Margarita, amb CIF G07209901, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de
1567,22 € pel projecte de manteniment i per un import total de 5566,00pel projecte
d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.
El senyor B.G.A., en representació de l’Associació Tercera Edat Santa Margarita, posa
de manifest, mitjançant escrit de dia 8 de juliol de 2016, que s’ha produït un canvi en el
projecte inicial relatiu al manteniment i a les activitats, i sol·licita l’admissió del canvi
de projecte.
5. Dia 13 de febrer de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent
consideració «La modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la
literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les
previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat
social i relatives a activitats socioculturals amb objectius generals comuns els quals es
poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors.» i, en
conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller executiu de Participació
Ciutadana i Presidència que, previ informe de fiscalització prèvia, proposés al Consell
Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el
marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a
l’Associació Tercera Edat Santa Margarita, en el termes descrits en la sol·licitud de
canvi de projecte, de dia 8 de juliol de 2016, subscrita pel senyor B.G.A., en
representació de l’Associació Tercera Edat Santa Margarita, en el sentit de modificar els
conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als
imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a
l’Associació Tercera Edat Santa Margarita i a la Intervenció General del Consell de
Mallorca.»
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6. Dia 22 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat.
Fonaments
1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que
l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no
n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions
substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. 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.
5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de
juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm.
109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB
núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm.
35, de 17 de març de 2016), 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, en base a tot l’exposat, la consellera executiva de Medi Ambient en substitució
del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent acord:
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació
Tercera Edat Santa Margarita, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte,
de dia 8 de juliol de 2016, subscrita pel senyor B.G.A., en representació de l’Associació
Tercera Edat Santa Margarita, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses
subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni
de la subvenció concedida.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat Santa Margarita 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 en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs 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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU D’APROVACIÓ DE
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE MALLORCA A LA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME PEL 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda que diu:
Antecedents
1.La Fundació Mallorca Turisme es va constituir mitjançant escriptura pública notarial,
de dia 20 de novembre de 2008, amb l’aportació majoritària del Consell de Mallorca per
dur a terme actuacions de promoció turística de l’illa de Mallorca. Els estatuts de
l’indicada entitat es varen aprovar pel Ple del Consell de Mallorca, el dia 6 d’octubre de
2008 (BOIB núm. 160, de 13 de novembre), amb correcció d’errors publicada en el
BOIB núm. 173, de 26 de novembre, modificats per acord del Ple del Consell de
Mallorca, de 8 d’abril de 2010 (BOIB núm. 106, de 15 de juliol). La Fundació es va
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inscriure en el Registre d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears amb el
núm. 100.000.000.268.
2.La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre, forma part del
sector públic insular, el seu patrimoni es troba afectat a la realització de finalitats
d’interès general previstes als seus estatuts. La fundació resta adscrita al Departament
d’Economia i Hisenda.
3.Les finalitats de la Fundació Mallorca Turisme, d’acord amb l’article 6 dels seus
estatuts són fomentar la promoció turística de l’illa de Mallorca en els mercats nacional
i internacional, juntament amb la creació de producte turístic, la gestió dels serveis
turístics en general, i qualsevol altra activitat amb l’objectiu de promoure el turisme de
l’illa.
4.El Consell de Mallorca ha previst en el seu pressupost de despeses de l’exercici 2017,
una despesa, per import de 400.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
70.43200.48902, destinada a realitzar una aportació econòmica per aquesta quantitat a la
Fundació Mallorca Turisme.
5.El dia 24 de novembre de 2016, el patronat de la Fundació Mallorca Turisme va
aprovar per unanimitat el pla d’actuació de la fundació per a l’exercici 2017. A l’indicat
pla, hi figuren tots els projectes que la fundació durà a terme en el 2017 i preveu, entre
d’altres, com a font de finançament majoritari, l’aportació per import de 400.000,00 €
procedent del Consell de Mallorca.
6.El president de la Fundació Mallorca Turisme, el dia 10 de gener de 2017 i entrada al
registre general del Consell de Mallorca, el 13 de gener de 2017 va sol·licitar
formalment al Consell de Mallorca l’aprovació de l’aportació econòmica, a favor de la
Fundació Mallorca Turisme, per una quantia de 400.000,00€ per a la realització dels
projectes prevists al pla d’actuació i al pressupost de la fundació del 2017 adreçats al
compliment de les seves finalitats fundacionals.
7.El dia 31 de gener de 2017, la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i
Artesania va emetre un informe justificatiu sobre la necessitat de tramitar l’expedient
corresponent per aprovar una aportació econòmica, a favor de la Fundació Mallorca
Turisme, prevista al pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2017, per un
import de 400.000,00 €, pel finançament de les activitats previstes al seu pla d’actuació
i pressupost del 2017, d’acord amb les seves finalitats estatutàries.
8.El dia 1 de febrer de 2017, la tag de la Direcció Insular de Turisme, Promoció
Econòmica i Artesania va emetre informe jurídic favorable sobre la proposta
d’aprovació de l’aportació econòmica que ens ocupa
9.L’existència del crèdit adequat i suficient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
70.43200.48902 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2017 ( RC núm.
2201700000543) per fer front a la despesa que es deriva del present expedient.
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10.La Intervenció General, en data 16 de febrer de 2017 va informar favorablement el
present expedient.(FS-010/17).
Fonaments de dret
1.La Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament d’Economia i Hisenda
segons l’article 6 del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de
2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), modificat per Decret del president, de dia 24 de
febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer), i modificat per Decret del president de
9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març).
2.L’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
determina que no són subvencions, entre d’altres, les aportacions dineràries entre
l’administració i els organismes o ens públics que en depenen, destinats a finançar
globalment l’activitat de cada ens, dins l’àmbit propi de les seves competències.
3.En aquest mateix sentit, la base 33.2.b) de les d’execució del pressupost de despeses
del 2017, diu que “no queden subjectes a la normativa general en matèria de
subvencions, i per tant s’han de regir per la seva normativa específica, encara que si
supletòriament, entre d’altres, les aportacions dineràries, a favor d’unitats institucionals
públiques dependents del Consell de Mallorca destinades a finançar l’activitat d’aquests
ens, dins l’àmbit de les seves funcions, ja sigui destinada al finançament global de la
seva activitat, com a la realització d’actuacions concretes en el marc de les funcions que
tenen atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública”.
4.La mateixa base 33.2.b) de les d’execució del pressupost de despeses vigent disposa
que es consideren unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca,
entre d’altres, les fundacions públiques, el patronat de les quals estigui controlat pel
Consell de Mallorca i a la vegada estiguin finançades majoritàriament pe Consell de
Mallorca.
5.Es considera que la Fundació Mallorca Turisme és una unitat institucional pública
dependent del Consell de Mallorca, atès que d’acord amb l’article 11 del seus estatuts,
el patronat de la Fundació Mallorca Turisme està format per una majoria del Consell de
Mallorca, 10 membres dels 17 membres són del Consell, i que, a més, d’acord amb el
pressupost de la fundació del 2017, del total d’ingressos previstos, la major part
procedeix de l’aportació del Consell de Mallorca.
6.El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar el present expedient de despesa,
així com per autoritzar i disposar l’import de l’aportació econòmica, en virtut de
l’article 1 g) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, en concordança amb la
base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell de Mallorca.
7.La base 25 de les d’execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca del
2017 regula les condicions per al reconeixement de l’obligació. El punt 5 d’aquesta base
disposa que, amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de l’aportació ho
prevegi, el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà concedir i, conseqüentment,
reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de l’import de les aportacions dineràries
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concedides, entre d’altres, a les unitats institucionals públiques dependents del Consell
de Mallorca, sense obligació de prestar aval, abans de presentar els documents que
justifiquen el reconeixement de l’obligació.
En el sentit indicat, a l’acord de concessió de l’aportació econòmica que ens ocupa s’ha
de fer constar la possibilitat de reconèixer una bestreta d’un màxim del 100% de
l’import de l’aportació concedida, sense obligació de prestar aval, abans de presentar els
documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació.
8.El punt 6 e) de la base 25, relatiu als documents que justifiquen la realització de la
despesa o reconeixement de l’obligació, estableix que, en el cas d’aportacions
dineràries, a favor d’altres unitats institucionals dependents, hauran de presentar els
comptes anuals degudament aprovats, i auditats, si escau, referits a l’exercici en el qual
es concedeix l’aportació. Quan l’ens dependent no s’hagi auditat, es substituirà pels
comptes anuals aprovats corresponents amb l’informe de la intervenció general del
Consell Insular de Mallorca. En tot cas, quan es tracti d’aportacions per a realitzar
actuacions concretes s’han de presentar el justificants de les actuacions dutes a terme.
D’acord amb aquest punt, la resolució d’aprovació de la present despesa, a favor de la
Fundació Mallorca Turisme ha d’indicar que la justificació del reconeixement de
l’obligació es durà a terme, mitjançant la presentació dels comptes anuals de l’entitat
aprovats i auditats, referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació.
9.El punt 6 g) de la base 25 estableix, entre d’altres, que en el cas de concessió de
bestretes a unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca que no
siguin organismes autònoms, com és el cas de la Fundació Mallorca Turisme, el
justificant de la resolució de concessió de bestretes de fins el 100%, sense necessitat de
disposar aval, d’acord amb el previst a la base 25.5 esmentada serà la resolució de
concessió de la bestreta indicada.
10. La base 52 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell de
Mallorca relativa al règim especial de fiscalització prèvia limitada determina, entre
d’altres, que en relació amb els expedients d’aportacions a unitats institucionals
públiques dependents del Consell de Mallorca, l’òrgan interventor ha de comprovar que
compleixen, com a regla general, el requisits bàsics següents: l’existència de crèdit
adequat i suficient, la competència de l’òrgan que dicta la resolució i l’acreditació
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat,
amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca.
11.L’article 31.2, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell
Executiu l’acord relatiu a aquest expedient.
Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que dicti l’acord següent:
Acord
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1.Aprovar l’expedient de despesa, en concepte d’aportació econòmica a la Fundació
Mallorca Turisme, amb CIF núm. G57594558, amb domicili al carrer Palau Reial, núm.
1, 07001 de Palma, per atendre les seves despeses de funcionament, en el marc de les
seves finalitats fundacionals, així com per finançar el seu pla d’actuació del 2017, per
un import de quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 70.43200.48902.
2.Autoritzar i disposar una despesa de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000,00 €),
a favor de la Fundació Mallorca Turisme, amb CIF núm. G57594558, amb domicili al
carrer Palau Reial, núm. 1, 07001 de Palma, per finançar els projectes inclosos al pla
d’actuació del 2017 i el seu funcionament, d’acord amb les seves finalitats i funcions
estatutàries durant l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
70.43200.48902 dels pressupost de despeses del Consell de Mallorca vigent ( RC núm.
2201700000543).
3.Informar a l’entitat beneficiària que el compliment de l’obligació s’ha de justificar
mitjançant l’aportació, abans del dia 30 d’octubre de 2018, de la documentació següent:
- Els comptes anuals auditats i aprovats de l’any de la concessió.
- Certificat del secretari de l’entitat d’aprovació dels comptes anuals.
- Còpia de l’informe de l’auditoria dels comptes anuals.
4.Es preveu la possibilitat de bestreure un màxim del 100% de l’import de la indicada
aportació econòmica, sense la necessitat de prestar aval, d’acord amb l’establert a la
base 25.5 de les d’execució del pressupost de despeses del 2017
5.Notificar aquesta resolució a la Intervenció General i a l’entitat interessada.
6. Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre
la notificació de la desestimació del 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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de
l’endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, 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
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jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.”
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DEL CONSELL DE
MALLORCA 2017-2020.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Modernització i Funció Pública que diu:
Atès que:
El text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, al seu article 14.g) preveu que els empleats públics tenen dret a
la formació continuada i a l’actualització dels seus coneixements i capacitats
professionals. Aquesta formació té un caràcter permanent i el seu objectiu és propiciar el
desenvolupament de les competències necessàries per dur a terme les tasques pròpies de
cada categoria de la manera més eficient possible.
La Resolució dictada per la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en
data 15 de febrer de 2017, d’acord amb l’informe proposta de la coordinadora de
formació per absència de la cap de servei de formació, amb el vist-i-plau del director
insular Funció Pública, de la mateixa data, ha disposat iniciar l’expedient d’aprovació
del Pla de Formació del Consell de Mallorca,.
El present Pla de Formació respon a l’ establert als Acords per al Personal Funcionari
(capítol VII. Art.48) i Conveni Col·lectiu per al personal laboral (capítol VII. Art. 48)
vigents, sent l’àmbit d’aplicació el personal al Servei del Consell de Mallorca, excloent
els dels organismes autònoms, llevat dels casos en què s’estableixin acords específics al
respecte.
S’ha informat la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del
personal laboral en la reunió mantinguda dia 26 de gener de 2017 i, per altra banda, s’ha
donat trasllat, en data 13 de gener de 2017, al Comitè d’Empresa del Consell de
Mallorca, pel tal que pogués emetre el corresponent informe, en el termini de quinze
dies, previst a l’article 64 del text refós de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i que, en data 1 de febrer de 2017, la
presidenta del Comitè d’Empresa ha presentat un escrit en el qual es demana,
bàsicament, l’expedient administratiu del Pla i el compliment de l’article 51 del vigent
Conveni col·lectiu.
L’informe emès pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans de la Direcció Insular
de Funció Pública, en data 15 de febrer de 2017, en relació a l’escrit presentat per la
presidenta del Comitè d’Empresa del Consell de Mallorca, conclou que amb la
tramitació realitzada es tengui per complimentat el tràmit de la participació dels
representants del personal en l’elaboració del Pla de Formació del Consell de Mallorca
corresponent al període 2017-2020.
El Decret de la presidència del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015, pel qual es
determina l’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de
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juliol de 2015), amb les modificacions introduïdes pel Decret de 9 de març de 2016
(BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016), determina que correspon al Consell Executiu
l’aprovació del Pla de formació del personal (article 1.m), a proposta del Departament
de Modernització i Funció Pública, al qual correspon la seva gestió i execució (article
10.c.13).
Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent
ACORD
Primer. Tenir per complimentat el tràmit de la participació dels representants del
personal en l’elaboració del Pla de Formació del Consell de Mallorca corresponent al
període 2017-2020, d’acord amb l’informe emès pel cap del Servei Tècnic de Recursos
Humans de la Direcció Insular de Funció Pública, de data 15 de febrer de 2017, el qual
forma part d’aquest acord.
Segon. Aprovar el Pla de Formació del Consell de Mallorca 2017-2020, que s’adjunta
com a document annex.
Tercer. Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini
d’un mes (article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions públiques).
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 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 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DE REGULACIÓ DE LES LOCALITZACIONS DEL
PERSONAL DEL SERVEI DE GUÀRDIA PER A EMERGÈNCIES DE
CARRETERES,
ADSCRIT
A
LA
DIRECCIÓ
INSULAR
D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT DEL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Modernització i Funció Pública que diu:
Antecedents
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L’any 2001 es creà el Servei de Guàrdia per a Emergències en el Departament de
Carreteres de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport del Govern de les
Illes Balears (Decret 5/2001, de 19 de gener modificat pel Decret 83/2001, de 15 de
juny) per tal de possibilitar una reacció ràpida, fos quina fos la naturalesa i moment que
se produís l’eventualitat que motivava la seva actuació, per a actuacions urgents,
produïdes fora de l’horari laboral amb la funció d’anar, tan ràpidament com ho
permetessin les circumstàncies concurrents, al tram de la carretera titularitat de la CAIB
on passessin les contingències que se poguessin produir per tal de restablir,
provisionalment o permanentment, la circulació en condicions de suficient seguretat.
L’any 2002, es varen atribuir al Consell de Mallorca les competències en matèria de
carreteres i camins (Llei 16/2001, de 14 de desembre) i a l'Acord del Ple d'aquest
Consell, de data 3 de juny de 2002, sobre les condicions per les quals s’ha de regir el
personal transferit per la Comunitat Autònoma en matèria de Carreteres i Camins, es va
establir que es mantindria l’aplicació del Decret 5/2001, afegint que, a aquest Servei,
s’hi podria adherir voluntàriament el personal funcionari adscrit a llocs operatius de la
Direcció Insular de Carreteres.
L’any 2012 es va redactar l’actual pla d’actuació d’incidències i emergències a la xarxa
viària del Consell de Mallorca presentat al Comitè Tècnic de Gestió d’Emergències i al
Comitè Tècnic de Planificació en Protecció Civil, el qual contempla la figura del tècnic
de guàrdia de Carreteres amb disponibilitat 24 hores, per assumir la direcció i
responsabilitat en incidents de nivell II.
L’any 2013 la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública va dictar la Resolució de
14 de març de 2013, modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2013, en la qual
va establir l’organigrama del Servei d’Emergències de Carreteres, que és de 6
coordinadors, 9 caps d’equip i 50 operaris. A la mateixa Resolució es va establir, ateses
les particularitats d’aquest Servei i l’històric del total d’incidències anuals resoltes, un
fix de 109 hores per a la plena dedicació fins a les 1759 hores (1650 hores + 109 hores),
en còmput anual, per als caps d’equip i els operaris dels equips d’emergències i un fix
de 218 hores per a la plena dedicació fins a les 1868 hores (1650 hores + 218 hores), en
còmput anual, per als coordinadors d’emergències.
Dia 19 d’octubre de 2016 el Departament de Territori i Infraestructures va proposar al
Departament de Modernització i Funció Pública l’increment del número de caps de
equips, en un cap d’equip més, ja que, en la actualitat, existeixen deu equips
d’emergències però només nou caps d’equip. Aquesta proposta va ser aprovada per
Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral el
passat dia 24 de novembre de 2016.
Fonaments
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que en la seva redacció per Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, estableix en el seu article 30 que la Comunitat Autònoma té la
competència exclusiva en matèria de carreteres i camins. A l’article 39 estableix que el
sistema institucional autonòmic està integrat pel Parlament, el Govern, el President de la
Comunitat Autònoma i els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera sense perjudici de la seva autonomia constitucionalment garantida. Al seu
article 70 l’Estatut determina com a competència pròpia dels Consells Insulars les
carreteres i camins de cada una de les Illes.
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La Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual preveu que de la conservació de la carretera s’encarregarà l’organisme
que desenvolupi l’administració i gestió de la xarxa on estigui integrada.
Les competències atribuïdes als consells insulars per la Llei 16/2001, de 14 de
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins.
El Decret 5/2001, de 19 de gener (BOIB núm. 12, de 27 de gener de 2001), pel qual es
crea un servei de guàrdia per a emergències en el Departament de Carreteres de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears,
modificat pel Decret 83/2001, de 15 de juny (BOIB núm. 76, de 26 de juny de 2001) i
que segueixen vigents i aplicables en virtut de la Llei 16/2001, de 14 de desembre
(BOIB núm. 153, de 22 de desembre de 2001 y BOE núm. 13, de 15 de gener de 2002),
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins i
l'Acord del Ple d'aquest Consell de data 3 de juny de 2002 (BOIB núm. 097, de 13
d’agost de 2002).
La Resolució de la consellera d’Hisenda i Funció Pública de 14 de març de 2013 (BOIB
núm. 47 de 6 d’abril de 2013), modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2013
(BOIB núm. 136, de 3 d’octubre de 2013) en la qual s’estableix l’organigrama del
Servei d’Emergències de Carreteres i la plena dedicació del personal adscrit a
l’esmentat Servei.
L’actual pla d’actuació d’incidències i emergències a la xarxa viària del Consell de
Mallorca presentat al Comitè Tècnic de Gestió d’Emergències i al Comitè Tècnic de
Planificació en Protecció Civil, de data 4 de juny de 2012.
En el marc d’aquesta normativa i davant l’augment de la circulació rodada per les
carreteres competència del Consell de Mallorca, donada l’experiència acumulada durant
aquests darrers anys, i amb motiu de millorar l’eficàcia i la qualitat del Servei de
Guàrdia per a Emergències de Carreteres del Consell de Mallorca, adscrit al Servei
d’Explotació i Conservació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori i Infraestructures, sigui quina sigui la naturalesa i moment que
se produeixi l’eventualitat que motiva la seva actuació, de tal manera que, en el menor
temps possible, el Consell de Mallorca pugui reaccionar assegurant la seguretat en les
carreteres de la seva competència, sempre sense menyscabar la seguretat i salut del
personal de Carreteres. Entre les contingències que puguin motivar l’actuació d’aquest
Servei, s’han d’esmentar, sense ànim d’exhaustivitat, les produïdes com a conseqüència
d’accidents de trànsit, vessaments de materials sobre la calçada, retirada d’animals
morts i tots aquells provocats per les condicions atmosfèriques adverses.
Addicionalment, i atès que en l’actualitat en el Servei d’Emergències manca la figura
del tècnic d’emergències que avaluï i decideixi les incidències que excedeixen les
competències dels coordinadors i atès que a l’actual pla d’actuació d’incidències i
emergències a la xarxa viària del Consell de Mallorca presentat al Comitè Tècnic de
Gestió d’Emergències i al Comitè Tècnic de Planificació en Protecció Civil de data 4 de
juny de 2012, contempla la figura del tècnic de guàrdia de Carreteres amb disponibilitat
24 hores, per assumir la direcció i responsabilitat en incidents de nivell II. Exemples
que han succeït són: despreniments en el vessant de la carretera que poden envair la
calçada i afectar la seguretat de la circulació; impactes sobre ponts, passarel·les, pòrtics
de senyalització que poden desestabilitzar l’estructura, incendis, inundacions, ventades,
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nevades de gran intensitat que impliquin tancar vies i senyalitzar-les convenientment;
accidents a vies d’alta capacitat que motivin l’habilitació de desviaments. Per altra
banda, el tècnic podria valorar aspectes relatius a temps de resposta de les incidències,
rendiments, mitjans. Així mateix podria substanciar els informes respecte a danys a la
infraestructura viària i els de responsabilitat patrimonial.
Per tot l’exposat, es considera convenient la regulació de les localitzacions al personal
del Servei de Guàrdia per a Emergències de Carreteres en el Servei d’Explotació i
Conservació adscrit a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del Departament
de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, i incloure la figura del tècnic
d’emergències.
Amb aquesta finalitat, el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de
Mallorca ha formulat la corresponent proposta de regulació de les localitzacions
d’aquest personal i la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i
laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS, en sessió de dia 9 de desembre de 2016, ha
aprovat l’esmentada proposta.
L’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, atribueix al Consell
Executiu la funció executiva en relació amb les competències del consell insular i, en
especial, de les transferides o delegades per la comunitat autònoma.
Atesa la necessitat d’adaptar el contingut de la present proposta d’acord a les
determinacions contingudes a l’informe de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció
General núm: CF 157/16, per tal d’esmenar les objeccions que s’hi fan constar,
especialment en relació a què la proposta d’acord s’ha de condicionar a l’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2017, es torna a formular la
proposta d’acord, que incorpora un nou apartat, identificat amb el número 4, per recollir
l’assenyalat per la Intervenció General al seu informe de fiscalització prèvia limitada.
Proposta d’acord
Per això, propòs al Consell Executiu que adopti l’acord següent:
Aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2017, la següent regulació de les
localitzacions del personal del Servei de Guàrdia per a Emergències de Carreteres,
adscrit a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca:
1. S’estableix l’organigrama del Servei de Guàrdia per a Emergències de
Carreteres en 8 tècnics d’emergències, 6 coordinadors, 10 caps d’equip i 50
operaris, els quals hauran d’estar localitzats permanentment, per torns setmanals
de dilluns a diumenge.
2. El torn de guàrdia, que es fixa en una setmana per a tot el personal adscrit al
Servei de Guàrdia per a Emergències de Carreteres, es durà a terme de forma
rotatòria de tal manera que cada setmana estaran de guàrdia un tècnic, un
coordinador, un cap d’equip i cinc operaris.
3. Seguint criteris d’homogeneïtzació, es retribuirà el torn de guàrdia amb un
complement de productivitat, que substituirà la indemnització per raó del servei
establerta al Decret 5/2001 de 19 de gener (BOIB núm. 12, de 27 de gener de
2001), i que es fixa en les següents quanties per hora de localització, per cada
torn de guàrdia efectivament realitzat (que correspon a la valoració del 30% de
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les hores de localització de mitja mensual del conjunt del personal de cada una
de les categories:
a. Per als operaris: 4,23€/hora amb una mitja de 678,4 hores anuals en
concepte de localització més un fix de 109 hores per a la plena dedicació
fins a les 1759 hores (1650 hores + 109 hores), en còmput anual, en els
termes establers a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Funció
Pública de 14 de març de 2013 (BOIB núm. 47 de 6 d’abril de 2013),
modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2013 (BOIB núm. 136,
de 3 d’octubre de 2013).
b. Per als caps d’equip: 4,96€/hora amb una mitja de 678,4 hores anuals en
concepte de localització més un fix de 109 hores per a la plena dedicació
fins a les 1759 hores (1650 hores + 109 hores), en còmput anual, en els
termes establers a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Funció
Pública de 14 de març de 2013 (BOIB núm. 47 de 6 d’abril de 2013),
modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2013 (BOIB núm. 136,
de 3 d’octubre de 2013).
c. Per als coordinadors: 5,95€/hora amb una mitja de 1110,08 hores anuals
en concepte de localització més un fix de 218 hores per a la plena
dedicació fins a les 1868 hores (1650 hores + 218 hores), en còmput
anual, en els termes establers a la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Funció Pública de 14 de març de 2013 (BOIB núm. 47 de 6 d’abril de
2013), modificada per la Resolució de 5 de setembre de 2013 (BOIB
núm. 136, de 3 d’octubre de 2013).
d. Per als tècnics d’emergències: 8,61€/hora amb una mitja de 863,44 hores
anuals en concepte de localització. Per als tècnics d’emergències dins del
concepte de localització ja estan incloses les hores d’intervenció.
APROVACIÓ DE LES BASES PER AL PROVEÏMENT DEL LLOC DE
TREBALL D’INTERVENTOR -A DELEGAT -ADA (CLASSE 2A) DEL
CONSELL DE MALLORCA, CORRESPONENT A FUNCIONARIS DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL, SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA, CATEGORIA
D’ENTRADA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Modernització i Funció Pública que diu:
El Ple de Consell de Mallorca, reunit en sessió de 28 de juliol de 2016, va aprovar amb
efectes d’1 de setembre de 2016, la modificació de la Relació de llocs de treball de la
Corporació (BOIB núm. 99, de 4 d’agost) i la modificació de la plantilla amb efectes,
per a les places de nova creació, d’1 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 114, de 8 de
setembre).
Una de les modificacions va consistir en la creació d’un nou lloc de treball, afegit a
l’existent amb el codi 00861 Interventor –a delegat –ada (Classe 2a), adscrit al
Departament d'Economia i Hisenda/Intervenció, igualment, reservat a personal
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funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
d’intervenció-tresoreria amb categoria d’entrada, atesa la necessitat d’aconseguir una
major eficiència dels processos de fiscalització i control financer dels expedients de
despesa que tramiten els centres gestors del Consell de Mallorca, en resposta a les
exigències que la legislació econòmica pressupostària ha establert en els darrers anys
amb relació a la gestió i el control de l’assignació eficient dels recursos públics.
D’acord amb la sol·licitud efectuada pel Departament de Modernització i Funció
Pública, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears, el 22 de desembre de 2016 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre), va resoldre la
creació i classificació d’aquest lloc de treball de conformitat amb el procediment
legalment establert a l’efecte.
La Direcció general de Funció Pública del Govern de les Illes Balears, mitjançant escrit
amb data d’entrada en el Registre General de 10 de febrer de 2017, ha comunicat a
aquest Consell l’inici de la tramitació del proper concurs ordinari 2017 i ha sol·licitat si
es compta amb llocs de treballs vacants per a incloure’ls en aquest procediment.
Atesa la necessitat de procedir a la convocatòria per al proveïment del lloc de treball
d’interventor –a delegat –da (classe 2a) de nova creació i, en conseqüència, vacant.
Atès allò que en relació amb el proveïment d’aquests llocs de treball preveu l’article
92.bis.6 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la
redacció que li ha donat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.
Atesos els articles 11 i següents del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de proveïment
de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que correspon al Consell Executiu del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases
per al proveïment definitiu de llocs de treball, segons preveu la lletra l) de l’article 1 de
la redacció vigent del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de
2015, es proposa l’adopció del següent:
ACORD
APROVAR les bases que s’adjunten a la present proposta, les quals han de regir el
proveïment del lloc de treball d’Interventor -a delegat -ada (classe 2a), adscrit al
Departament d’Economia i Hisenda/Intervenció, corresponent a funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’IntervencióTresoreria, categoria d’entrada, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

ANNEX I
Bases comunes del concurs ordinari 2017 per a la provisió de llocs de treball
reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional
D’acord amb el que preveuen l’article 92 bis 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora
de les bases del règim local; el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
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caràcter nacional; l’Ordre de 10 d’agost de 1994 per la qual es dicten normes sobre
concursos de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, i l’Ordre de 8 de setembre de 1994, que aprova el
model de convocatòria conjunta i les bases comunes que han de regir els concursos
ordinaris per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques ha resolt publicar les convocatòries de concurs ordinari per a la provisió de
llocs de treball vacants en les corporacions locals d’aquesta comunitat autònoma,
reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
amb subjecció a les bases que s’exposen a continuació.
1. Llocs de treball
En aquest concurs s’ofereixen els llocs de treball vacants reservats a funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en les corporacions locals
que han efectuat la convocatòria corresponent (annex II).
2. Participació
2.1. Els funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional poden
concursar als llocs de treball que, segons la classificació, corresponguin a la subescala i
categoria a què pertanyen. Així mateix, els funcionaris que no estan integrats en les
subescales actuals i que pertanyen als extingits cossos nacionals de secretaris,
interventors i dipositaris de l’Administració local a què es refereix la disposició
transitòria primera del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, poden concursar als
llocs de treball que s’ofereixen en els termes següents:
— Els secretaris de primera, a llocs de treball reservats a la subescala de secretaria,
categoria superior.
— Els secretaris de segona, a llocs de treball reservats a la subescala de secretaria,
categoria d’entrada.
— Els secretaris de tercera, a llocs de treball reservats a la subescala de secretaria
intervenció.
— Els secretaris d’ajuntaments per extingir, a secretaries d’ajuntaments amb població
no superior als 2.000 habitants.
— Els interventors, a llocs de treball reservats a la subescala d’intervenció tresoreria,
categoria superior, però únicament a llocs d’intervenció.
— Els dipositaris, a llocs de treball reservats a la subescala d’intervenció tresoreria,
però únicament a llocs de tresoreria.
2.2. No poden concursar:
2.2.a Els funcionaris inhabilitats i els suspesos en virtut de sentència o resolució
administrativa fermes, si no ha transcorregut el temps que s’hi determina.
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2.2.b Els funcionaris destituïts a què es refereix l’article 148.5 del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, durant el període en el qual s’estén la destitució.
2.2.c Els funcionaris en les situacions d’excedència voluntària per interès particular o
per agrupació familiar, si no ha transcorregut el termini de dos anys des que passaren a
aquesta situació.
2.2.d Els funcionaris que no tenguin una permanència de dos anys en la darrera
destinació obtinguda amb caràcter definitiu en qualsevol administració pública, llevat
que concursin a llocs de la mateixa corporació reservats a la seva subescala i categoria o
que es trobin en els supòsits de l’article 20.1 f de la Llei de mesures per a la reforma de
la funció pública.
3. Documentació i termini per participar
3.1. En el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació conjunta del concurs
en el BOE, els funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
que hi vulguin prendre part han de trametre a la corporació local a la qual concursin la
documentació següent:
— Sol·licitud de participació amb declaració jurada en què consti que no es troben
sotmesos a cap de les circumstàncies a què es refereix la base 2.2 de la convocatòria.
— Documentació acreditativa del coneixement de la llengua, si cal, i dels mèrits de
determinació autonòmica, d’acord amb el que estableix la base 4 d’aquest annex, i
també, si escau, dels mèrits específics de cada lloc de treball.
3.2. Les persones que concursen a dos o més llocs de treball han de presentar la
sol·licitud i la documentació acreditativa del coneixement de la llengua, si cal, i també
la dels mèrits de determinació autonòmica i dels específics en totes les corporacions en
les quals sol·licitin llocs de treball. Així mateix, les persones que concursin a dos o més
llocs han de presentar, en idèntic termini de 15 dies naturals, una llista amb l’ordre de
prelació d’adjudicacions davant la Direcció General de Funció Pública, Subdirecció
General de Relacions amb altres Administracions (c/ María de Molina, 50 - 28071
Madrid). L’ordre de prelació ha de ser únic i comprensiu de la totalitat de llocs
sol·licitats, i també únic si es concursa a una o diverses subescales i categories. La
formulació de l’ordre de prelació, l’únic objecte del qual és evitar l’adjudicació
simultània de diversos llocs de treball a un mateix concursant, no ha de substituir la
sol·licitud de participació adreçada a cada corporació local.
3.3. La sol·licitud de participació i el full de prelació d’adjudicacions s’han de presentar
d’acord amb els models que es publiquin en el BOE.
4. Coneixement de la llengua catalana (Decret 2/2017, de 13 de gener) i mèrits de
determinació autonòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret
75/1994, de 26 de maig)
1. Coneixement de la llengua catalana:
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— L’entitat local ha d’exigir el requisit de coneixement de la llengua catalana del nivell
B2, si bé pot exigir el requisit de coneixement del nivell C1 si així consta en la relació
de llocs de treball o ho ha aprovat l’òrgan competent. Els concursants han d’aportar el
certificat acreditatiu del nivell que requereix la corporació local.
— És considerada mèrit l’acreditació de nivells superiors al que s’exigeixi com a
requisit del lloc.
2. Valoració d’aquests mèrits de determinació autonòmica:
4.2.a Coneixement de la llengua catalana, amb un màxim de 2,25 punts:
— Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,50 punts
— Certificat de nivell C2: 1,75 punts
— Certificat de nivell C1: 1,50 punts
— Només s'ha de valorar el certificat del nivell més alt que s'acrediti, que no sigui
requisit per a la provisió del lloc de treball, a més del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat
que s'acrediti.
4.2.b Assistència a cursos, seminaris i jornades sobre l’organització territorial de les
Illes Balears i la normativa autonòmica, fins a un màxim de 2,25 punts. Aquesta
puntuació s’ha de distribuir d’acord amb el sistema de valoració establert en la
Resolució del president de l’Escola Balear d’Administració Pública d’11 d’agost de
2005.
4.3. La justificació dels mèrits exposats s’ha de dur a terme davant cada entitat local
mitjançant l’aportació de la documentació següent:
4.3.a Coneixement de la llengua catalana: certificat expedit o reconegut com a
equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes
Balears. En cas de dubte sobre les equivalències, s’ha de sol·licitar un informe a la
Direcció General de Política Lingüística.
4.3.b Cursos, seminaris i jornades: certificat expedit pel centre o la institució que els
hagi organitzats, degudament homologat per l’Escola Balear d’Administració Pública.
4.4. A aquests efectes, únicament s’han de tenir en compte els mèrits que s’acreditin
amb referència a la data en què es publiqui la convocatòria conjunta del concurs en el
BOE.
4.5. Les entitats locals, mitjançant els barems de mèrits específics, poden incrementar la
puntuació assignada als mèrits regulats en aquest Decret.
5. Mèrits específics
Els mèrits específics per a cada lloc de treball són els que es detallen en l’annex II.

34

6. Valoració de mèrits
6.1. El tribunal de valoració ha de comprovar si concorren en els concursants els
requisits que figuren en la convocatòria i n’ha d’excloure els qui no els compleixin. A
continuació, ha de puntuar els mèrits, en relació amb els no exclosos, de la manera
següent:
— Mèrits generals, fins a un màxim de 24 punts, segons la relació individualitzada de
mèrits generals dels habilitats de caràcter nacional aprovada i publicada amb la
convocatòria conjunta. No és possible l’acreditació addicional per part dels concursants
ni la valoració diferent per part del tribunal.
— Mèrits específics, fins a un total d’1,50 punts, segons la documentació acreditativa
aportada pels concursants.
— Mèrits de determinació autonòmica, fins a un total de 4,5 punts, segons la
documentació acreditativa aportada pels concursants.
— Pel que fa als llocs de treball que no tenen barems de mèrits específics, el tribunal ha
d’assignar únicament la puntuació dels mèrits generals i dels de determinació
autonòmica.
6.2. El tribunal pot fer, si ho preveu la convocatòria específica respectiva, una entrevista
al concursant o als concursants que consideri convenients, per a la concreció dels mèrits
específics o de determinació autonòmica. El tribunal ha de notificar la data, el lloc i
l’hora de l’entrevista a les persones interessades, amb sis dies d’antelació com a mínim.
6.3. En cas d’empat entre dos o més concursants en la puntuació final de mèrits, el
tribunal ha de donar prioritat en la proposta d’adjudicació a qui hagi obtingut més
puntuació per mèrits específics. Si es manté l’empat, s’ha de decidir a favor de qui
tengui la puntuació més alta en els mèrits de determinació autonòmica. Si després
d’això encara es manté l’empat, la prioritat és a favor de qui tengui més puntuació en els
mèrits generals en els apartats a, b, c, d i e, en aquest ordre, de l’article 15.1 del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol. En darrera instància, l’empat s’ha de resoldre d’acord
amb l’ordre de prelació en el procés selectiu.
7. Proposta de resolució
Quan el tribunal hagi determinat la relació de persones excloses i la puntuació final dels
concursants, ha d’elevar al president o presidenta de la corporació la proposta de
resolució, que ha de comprendre tots els concursants no exclosos i les seves puntuacions
ordenades de major a menor, com també una relació fonamentada de les persones
excloses.
8. Resolució
8.1. El president o presidenta de la corporació ha de resoldre el concurs d’acord amb la
proposta formulada pel tribunal de valoració.
8.2. Aquesta resolució ha de ser motivada respecte del compliment de les normes
reglamentàries i de les bases de la convocatòria. En tot cas, s’han d’acreditar, com a
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fonaments de la resolució adoptada, l’observança del procediment degut i la valoració
final dels mèrits dels candidats, i ha de comprendre, per ordre de puntuació, la totalitat
dels concursants no exclosos.
8.3. La resolució del concurs s’ha de trametre a la Direcció General de Funció Pública,
Subdirecció General de Relacions amb altres Administracions (c/ María de Molina, 50 28071 Madrid) en els trenta dies naturals següents a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.
9. Coordinació de nomenaments
La Direcció General de Funció Pública, un cop transcorregut el termini a què es refereix
la base anterior, ha de coordinar les resolucions rebudes que coincideixin en un mateix
concursant, amb l’adjudicació final dels llocs, tenint en compte l’ordre formulat per les
persones interessades en el full de prelació i la puntuació obtinguda en cadascun dels
llocs afectats.
10. Formalització de nomenaments
D’acord amb el resultat de la coordinació, en els casos d’adjudicacions múltiples, i amb
les resolucions de les corporacions en els casos restants, la Direcció General de Funció
Pública ha de formalitzar els nomenaments, trametre’ls a les comunitats autònomes i
publicar-los en el BOE en el termini d’un mes.
11. Termini de presa de possessió
11.1. El termini de presa de possessió en les destinacions obtingudes en el concurs és de
tres dies hàbils si es tracta de llocs de treball de la mateixa localitat, o d’un mes si es
tracta de la primera destinació o de llocs de treball en una localitat diferent.
11.2. Aquest termini comença a comptar l’endemà del cessament, que ha d’efectuarse
en els tres dies hàbils següents a la publicació dels corresponents nomenaments en el
BOE. Si la destinació obtinguda comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa
de possessió s’ha de computar des d’aquesta publicació.
11.3. El còmput de terminis de presa de possessió s’inicia quan finalitzin els permisos o
les llicències que, si escau, s’hagin concedit a les persones interessades.
11.4. Per necessitats del servei, mitjançant un acord dels presidents de les corporacions
en què el concursant hagi de cessar i prendre possessió, es pot ajornar el cessament i la
presa de possessió fins a un màxim de tres mesos. En aquest cas, el president o
presidenta de la corporació local en la qual hagi de prendre possessió el concursant ha
de donar compte d’aquest acord a la Direcció General de Funció Pública.
12. Irrenunciabilitat i voluntarietat de les destinacions
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12.1. Els concursants no poden renunciar al concurs ni al lloc de treball que se’ls
adjudiqui a partir del moment en què els tribunals elevin la proposta de resolució al
president o presidenta de la corporació corresponent.
12.2. Les destinacions adjudicades tenen caràcter voluntari i, en conseqüència, no
generen dret a l’abonament d’indemnització per trasllat.
13. Cessament i presa de possessió
13.1. La presa de possessió determina l’adquisició dels drets i deures funcionarials
inherents al lloc de treball, i el funcionari passa a dependre de la corporació
corresponent.
13.2. Les diligències de cessament i presa de possessió dels concursants s’han de
comunicar a la comunitat autònoma respectiva en els tres dies hàbils següents al dia en
què es produeixin.
14. Recursos
14.1. Els actes administratius dels tribunals de valoració es poden impugnar d’acord
amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú.
14.2. D’acord amb el que estableixen l’article 114 d’aquesta Llei, els actes del president
o presidenta de la corporació i els del director general de Funció Pública, relatius a la
seva activitat de coordinació, posen fi a la via administrativa i, en contra, s’hi pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan emissor en el termini d’un
mes, comptador des de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb l’article
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, i l’article 57
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. O bé, directament, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (per als actes de la
corporació) o el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (per als actes del director
general de Funció Pública), en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la recepció de la notificació de l’acte, d’acord amb els articles 123 i 124 de Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, i amb els articles 10.1 i i
14.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs, sempre que es
consideri pertinent.
FORMULARI
Corporació: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Lloc de treball convocat: Interventor -a delegat -ada
Classe: 2a
1. Subescala i categoria: Intervenció - Tresoreria entrada
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2. Nivell de complement de destinació: 29
3. Complement específic: 43.980,13 euros (anuals)
4. Requisits:
a) Nivell de llengua catalana
El coneixement de la llengua catalana s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat de
nivell B2, d’acord amb l’article 1.2 del Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement
de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de
les Illes Balears reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2017).
5. Mèrits específics: (no procedeix)

a)
b)
…
6. Valoració d’aquests mèrits: (no procedeix)

a)
b)
…
7. Procediment d’acreditació dels requisits i dels mèrits:

a)
b)
…
8. Tribunal qualificador:
President/a (nom i llinatges)
Titular: Elena Montejo Fuentes
Suplent: Brígida Llinàs Ferrer
Vocal 1r: (nom i llinatges)
Titular: Bartolomé Matas Martorell
Suplent: M. Eulalia Mas Espinosa
Vocal 2n: (nom i llinatges)
Titular: María Luisa Moro Velasco
Suplent: M. Isabel Alemany Bennàsar
El vocal 2n assumirà les funcions de secretaria
9. D’altres: (no procedeix)

FORMULARIO
Corporación: CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
Puesto de trabajo convocado: Interventor -a delegado -ada
Clase: 2ª
1. Subescala y categoría: Intervención - Tesorería entrada
2. Nivel de complemento de destino: 29
3. Complemento específico: 43.980,13 euros (anuales)
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4. Requisitos:
a) Nivel de lengua catalana
El conocimiento de la lengua catalana se acreditará mediante la aportación de un certificado de
nivel B2, conforme al artículo 1.2 del Decreto 2/2017, de 13 de enero, de exigencia del
conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de
las entidades locales de las Illes Balears reservados a personal funcionario de la Administración
local con habilitación de carácter nacional (BOIB nº 12, de 28 de enero de 2017).
5. Méritos específicos: (no procede)
a)
b)
….
6. Valoración de estos méritos: (no procede)
a)
b)
….
7. Procedimiento de acreditación de los requisitos y méritos:
a)
b)
….
8. Tribunal calificador:
Presidente /a (nombre y apellidos)
Titular: Elena Montejo Fuentes,
Suplente: Brígida Llinàs Ferrer
Vocal 1º: (nombre y apellidos)
Titular: Bartolomé Matas Martorell
Suplente: M. Eulalia Mas Espinosa
Vocal 2º: (nombre y apellidos)
Titular: María Luisa Moro Velasco
Suplente: M. Isabel Alemany Bennàsar
El vocal 2º asumirá las funciones de secretaría
9. Otros: (no procede)

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LOS DEPARTAMENTOS
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MODERNIZACIÓN Y
FUNCIÓN PÚBLICA, CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE, MEDIO
AMBIENTE, DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA Y HACIENDA DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Modernització i Funció Pública que diu:
ANTECEDENTES
El artículo 109 del TRLCSP, establece que la firma de contratos por parte de las
administraciones públicas requiere la tramitación previa del expediente correspondiente,
que inicia el órgano de contratación con la motivación de la necesidad del contrato i la
justificación del procedimiento de contratación.
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La Central de Compras de la FEMP se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
FEMP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley de contratos del
Sector Público, en adelante TRLCSP y el último párrafo del apartado 3º de la D.A. 5ª de
la LRBRL, conforme a la redacción otorgada por el artículo 135 de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Mediante Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de 16 de noviembre
de 2016, se acordó la adhesión del Consell de Mallorca al “Acuerdo Marco para el
suministro de electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con el apartado d) del artículo 1 del decreto de Organización del Consell de
Mallorca aprobado el día 10 de julio de 2015 (BOIB núm. 109, de día 18 de julio), y de
acuerdo con la base 23 del presupuesto vigente, corresponde al consejo ejecutivo
autorizar y disponer gastos por cuantía superior a doscientos cincuenta mil euros
(250.000,00 €), cuando la competencia no corresponde al pleno del Consell de
Mallorca.
De acuerdo con el apartado b).3 del artículo 10 del decreto de Organización del Consell
de Mallorca aprobado el día 10 de julio de 2015 (BOIB núm. 109, de día 18 de julio).
Visto el informe del TAG jefe de Servicio de Servicios Generales y Patrimonio de 21 de
febrero de 2017.
Visto el informe de fiscalización previa núm. 42.17 de fecha 24 de febrero de 2017.
La consejera ejecutiva de Modernización y Función Pública eleva al consejo ejecutivo
la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Aprobar el expediente de contratación del suministro de energía eléctrica para los
departamentos de Presidencia y Participación Ciudadana, Modernización y Función
Pública, Cultura, Patrimonio y Deporte, Medio Ambiente, Desarrollo Local y Economía
y Hacienda mediante contrato basado en el “Acuerdo Marco para el suministro de
electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”. Sin asistencia de mesa de
contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 320.1 del TRLCSP.
Este contrato tiene carácter administrativo con la calificación jurídica de contrato de
suministro.
2.- Designar los siguientes responsables del contrato:
o Departamento de Presidencia i participación Ciudadana:
Finca Raixa: Sr. Antoni Colom Guasp, técnico i Sr. Bartolomé Oliver Bennàssar,
jefe de Servicio de la Secretaria Técnica del departamento, indistintamente.
Centro Socio Cultural de Inca: Sra. Maria Martorell Grau, directora i Sra. Maria
Monserrat Bennàssar, Técnico del departamento, indistintamente
Centro Socio Cultural de Manacor: Sra. Margalida Piris Riera directora i Sra.
Maria Monserrat Bennàssar, Técnico del departamento, indistintamente.
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o Departamento de Modernización y Función Pública, Sr. Julio C. Trillo Pérez,
ingeniero técnico del departamento.
o Departamento de Medio Ambiente: Sr. Josep A. Aguiló Ribas, jefe de Servicio
del Medio Ambiente.
o Departamento de Desarrollo Local: Sr. Josep Perotti Ballester, jefe de Servicio
de la Secretaria Técnica del departamento.
o Departamento de Cultura, Patrimonio y Deporte:
Polideportivo de Sant Ferran: Sr. Miquel Roca Jaume, jefe de Servicio, Sr.
Nicolás Vidal Miro, técnico i/o Sr. Raúl Llopart Reinman, director del
polideportivo, indistintamente.
Edificio Krekovic: Sra. Maria del Mar Gaita Socias, directora del Museo
Krekovic i Sra. Dolors Medrano Bosch, técnico del archivo general.
Patrimonio Histórico: Sr. Miquel Barceló Llompart, jefe de servicio i Sr.
Guillem Daviu Pons, jefe de servicio.
3.- Autorizar un gasto máximo por un importe total de QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
(549.044,26 €) que se corresponden a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (453.755,59 €), de base imponible, y NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(95.288,67 €), que se corresponden al 21 % de IVA, gasto que se financiará con cargo a
las siguientes operaciones contables y aplicaciones presupuestarias del presupuesto
vigente del Consell de Mallorca:
APLICACIÓ
00 33440 22100
00 33701 22100
00 33702 22100
10 92020 22100
10 92021 22100
10 92022 22100
10 92023 22100
20 34200 22100
20 33220 22100
20 33620 22100
50 17221 22100
50 17222 22100
65 13600 22100
70 43210 22100

RC
220169000236
220169000237
220169000238
220169000239
220169000240
220169000241
220169000242
220169000243
220169000244
220169000245
220169000246
220169000247
220169000248
220169000249

A
920170000746
920170000747
920170000748
920170000691
920170000692
920170000694
920170000695
920170000739
920170000740
920170000741
920170000737
920170000738
920170001306
920170000797

IMPORT
27.000,00 €
5.000,00 €
4.800,00 €
55.124,12 €
96.145,75 €
109.726,30 €
109.726,30 €
36.515,79 €
12.720,00 €
2.226,00 €
11.800,00 €
5.760,00 €
70.000,00 €
2.500,00 €

La cuantía exacta del suministro estará subordinada a las necesidades de consumo de los
puntos de suministro sin que se pueda definir con exactitud su cuantía en el momento de
la formalización del contrato derivado del acuerdo marco.
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4.- De acuerdo con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Acuerdo
Marco en relación con lo establecido en el artículo 95.1 segundo párrafo, se dispensa al
adjudicatario de constituir la garantía definitiva del 5% del precio de licitación del
contrato derivado del Acuerdo Marco, ya que se trata de un bien consumible cuya
entrega y recepción es siempre anterior al pago del precio.
5.- Modificación del contrato derivado del Acuerdo Marco. En el supuesto que las
necesidades reales de consumo de energía fuesen superiores a las previstas inicialmente
por causa climatológicas, de aumento de demanda o por cualquier otra causa, de
acuerdo con lo establecido en la D.A. 34 del TRLSCP, en relación al artículo 106 del
TRLCSP, podrá modificarse el contrato.
La modificación habrá de aprobarse antes de que se agote el presupuesto máximo
inicialmente previsto. Estas modificaciones pueden afectar como máximo al 10% del
precio del contrato y serán obligatorias para la adjudicataria. Se acordarán por el órgano
competente del del Consell de Mallorca y se formalizarán de acuerdo con el artículo 156
del TRLCSP.
El contrato derivado se podrá modificar en el supuesto de que el Consell de Mallorca
deje de ocupar alguno/s de los inmuebles donde se ubican los puntos de suministro de
energía eléctrica antes comentados. Estas modificaciones pueden afectar como máximo
al 10% del precio del contrato y serán obligatorias para la adjudicataria. Se acordarán
por el órgano competente del Consell de Mallorca y se formalizarán de acuerdo con el
artículo 156 del TRLCSP.
6.- El contrato derivado tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2017.
La fecha efectiva de inicio a partir de la que se computará el plazo de vigencia del
contrato derivado será aquella en que la distribuidora conceda el acceso a la red de los
puntos de suministro.
7.- El contrato derivado se podrá prorrogar por un período de tiempo igual al período
entre la fecha efectiva de inicio a partir de la que se computará el plazo de vigencia del
contrato derivado y el 31 de diciembre de 2017.
8.- Establecer como lugar de suministro los puntos de suministro relacionados en el
anexo a este acuerdo.
Las características básicas de este contrato derivado de Acuerdo Marco son las
siguientes:
A.- Órgano peticionario:
Tipo de órgano peticionario: Administración Local
Órgano peticionario: Consell de Mallorca.
Departamento: Presidencia y Participación Ciudadana
Raixa
Oficina Contable: LA0003807
Órgano Gestor: LA0003799
Unidad tramitadora: LA0003807
Centros Socio Culturales Inca y Manacor
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Oficina Contable: LA0003871
Órgano Gestor: LA0003858
Unidad tramitadora: LA0003871
Departamento: Modernización y Función Pública
Palau Reial
Oficina Contable: LA0003849
Órgano Gestor: LA0003842
Unidad tramitadora: LA0003849
Misericòrdia
Oficina Contable: LA0003962
Órgano Gestor: LA0003842
Unidad tramitadora: LA0003962
Llar de la Infancia y Llar de la Joventut
Oficina Contable: LA0003854
Órgano Gestor: LA0003842
Unidad tramitadora: LA0003854
Departamento: Cultura, Patrimonio y Deporte
Deportes
Oficina Contable: LA0003869
Órgano Gestor: LA0003858
Unidad tramitadora: LA0003869
Edificio Krekovic y Patrimonio Histórico
Oficina Contable: LA0003866
Órgano Gestor: LA0003858
Unidad tramitadora: LA0003866
Departamento: Medio Ambiente
Oficina Contable: LA0003865
Órgano Gestor: LA0003865
Unidad tramitadora: LA0003865
Departamento: Desarrollo Local
Oficina Contable: LA0003844
Órgano Gestor: LA0003833
Unidad tramitadora: LA0003844
Departamento: Economía y Hacienda:
43

Oficina Contable: LA0003811
Órgano Gestor: LA0003799
Unidad tramitadora: LA0003811
B.- Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar.
Se adjunta memoria de 5 de diciembre de 2016 del Director Insular de Innovación
Secretario Técnico del departamento de Territorio e Infraestructuras.
C.- Valores y coeficiente de adjudicación del Acuerdo Marco.
Vistas las características de los puntos de suministros relacionados en el anexo a este
acuerdo y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 18 del PCAP regidor del acuerdo
marco, la adjudicataria aplicara los valores y coeficientes de adjudicación del acuerdo
marco así como las otras condiciones generales de los suministros.
9.- Abrir el procedimiento de adjudicación y invitar a GAS NATURAL SERVICIOS
SDG, SA con CIF A09431090, única empresa adjudicataria del “Acuerdo Marco para el
suministro de electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”.
Las propuestas deben enviarse al registre general del Consell de Mallorca (calle Palau
Reial, 1 07001, calle General Riera, 111 -113 ó Vía Roma, 1 07012 de Palma) de 9:00 a
14:00 horas, dentro del plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación de este acuerdo. Si el último día es sábado o inhábil el
plazo se prolonga hasta el primer día hábil siguiente.
Las propuestas de los licitadores deben contener, como mínimo:
a) Oferta realizada para los puntos de suministro relacionados en el anexo a este
acuerdo. No se admiten variantes.
b) Declaración responsable de la vigencia y cumplimiento de los requisitos
exigidos para la adjudicación “Acuerdo Marco para el suministro de
electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”. Relativos a la
capacidad, representación y solvencia económica y financiera y técnica de GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, SA.
c) Designación de un gestor comercial con funciones de coordinación, asistencia y
asesoramiento en materia de contratación, facturación, calidad del suministro y
otros aspectos, aportando, como mínimo, el nombre, número de teléfono,
número de fax i dirección de correo electrónico de la persona asignada.
d) Certificados de estar al corriente con la AEAT, con la Seguridad Social. Estos
certificados tendrán carácter positivo y habrán de referirse al artículo 60 del
TRLCSP.
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