RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 17 DE MAIG DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (10-5-2017).
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MINIMIS 2017 FONS
CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES.
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Antecedents
1. La Direcció Insular de Cultura ha emès una memòria justificativa sobre la
convocatòria d’ajudes de minimis 2017 per als projectes d’arts escèniques de caràcter
professional.
2. La Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, del Departament de Cultura, Patrimoni
i Esports, ha emès un informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada.
3. A l’expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i
suficient a la partida pressupostària 20.33430.47902 per dur a terme la convocatòria
esmentada, atès el document comptable RC amb el núm. de referència 22017/1901, per
un import de 300.000,00 €.
4. Dia 2 de maig de 2017 la Intervenció General ha emès informe de fiscalització
favorable.
Fonaments de dret
1.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de
novembre de 2003).
2.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006).

3.
Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm.
21 de 18 de febrer de 2017).
4.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
5.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.

6.
Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel
Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995).
7.

Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

8.
Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis
(Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).
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9.
Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de
Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001), i modificat per acords
del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008
(BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20
d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre
de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de
24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de
2016) i 15 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2 de 5 de gener de 2017).
10. Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109,
de 18 de juliol de 2015), modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i
09-03-16 (BOIB núm. 35, de 17 de març).
11.

Bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de l’any 2017.

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, el vicepresident primer i
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Consell Executiu, aquesta
proposta d’acord:
1. Aprovar l'expedient 29/2017, relatiu a la convocatòria d’ajudes de minimis 2017 fons
creació, producció i programació arts escèniques.
2. Autoritzar una despesa de 300.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària
20.33430.47902 (RC núm. de referència 22017/1901) per atendre les ajudes de minimis
de la convocatòria esmentada.
3. Aprovar la convocatòria d’ajudes de minimis 2017 fons creació, producció i
programació arts escèniques.
4. Ordenar la seva publicació en el BOIB, per conducte de la base de dades nacional de
subvencions.
Contra aquesta resolució, 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el 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 DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
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RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS DE LES BASES QUE HAN DE
REGIR LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER AL
PROVEÏMENT, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, DE
LES PLACES DE BOMBER-A CONDUCTOR-A VACANTS A LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI DEL SERVEI DE BOMBERS DEL CONSELL
DE MALLORCA CORRESPONENTS A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
PER ALS ANYS 2013, 2015 I 2016
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Atès:
1.- Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en data 2 d’octubre de 2013, va
aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2013, a la qual va incloure una plaça de
bomber –a conductor –a, enquadrada en el subgrup C2, escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis. L’esmentat acord
d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública es va publicar en el BOIB núm. 157, de 14
de novembre de 2013.
Mitjançant sengles acords del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, publicats en
el BOIB núm. 80, de 28 de maig de 2015, i en el BOIB núm. 99, de 4 de juliol de 2015,
es van aprovar, respectivament, l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca per
a l’any 2015, que va incloure quatre places de bomber –a conductor –a, i les bases que
han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el
sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la
plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, les
quals van resultar modificades parcialment per distints acords de la Comissió de
Govern, de 12 de maig de 2016, d’estimació parcial de diversos recursos d’alçada
interposats contra l’acord d’aprovació (BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016).
Finalment, mitjançant acord del Consell Executiu de dia 28 de setembre de 2016 (BOIB
núm. 127, de 6 d’octubre de 2016), s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any
2016, que ha inclòs 6 places de bomber –a conductor –a, en relació amb les quals el
mateix acord ha previst que la seva convocatòria s’ha de regir per les bases aprovades
per acord del Consell Executiu, de 21 de maig de 2015 (BOIB núm. 99, de 4 de juliol de
2015), amb les modificacions parcials introduïdes pels distints acords de la Comissió de
Govern, de 12 de maig de 2016, als que s’ha fet referència anteriorment, a la vegada que
ha fixat en 49 el nombre de les persones candidates de la borsa que han de ser
convocades per realitzar les proves mèdiques i, en cas de superar-les, per realitzar
voluntàriament el curs de formació per poder comptar amb una borsa operativa una
vegada finalitzat el procés, a la qual fa referència la base 13 de les esmentades al
paràgraf anterior.
2.- Que la Direcció Insular de Funció Pública s’ha assabentat d’una sèrie d’errors
materials en el texte d’aquestes Bases, concretament a l’annex II, proves físiques, punt 6
“flexibilitat” i a la base 11, “Fase de formació” que és necessari esmenar.
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3.- Que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, preveu que les administracions públiques poden
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, les
errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
.
Per tot l’exposat, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca, eleva al Consell executiu la següent:
PROPOSTA D'ACORD
1. Rectificar els errors materials existents a l’annex II, proves físiques, punt 6
“flexibilitat”, i a la base 11 “Fase de formació”, de les bases que han de regir la
convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de
concurs oposició, de les places de bomber-a conductor-a vacants a la plantilla de
personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca corresponents a
l’oferta d’ocupació pública per als anys 2013, 2015 i 2016, aprovades mitjançant Acord
del Consell Executiu del Consell de Mallorca.
a) A l’annex II, proves físiques, punt 6 “flexibilitat”, on diu:
“Normes(...) les mesures del calaix són les següents: llargada 45 cm, amplada 45 cm i
alçada 32 cm. La placa superior és de 45 cm d’amplada i 48 cm de llargada dels quals
13 cm sobresurten per la part anterior del calaix”
Ha de dir:
“Normes(...) les mesures del calaix són les següents: llargada 50 cm, amplada 45 cm i
alçada 32 cm. La placa superior és de 45 cm d’amplada i 50 cm de llargada dels quals
15 cm sobresurten per la part anterior del calaix”
b) A la base 11, “Fase de formació” on diu:
“ Consistirà en la superació d’un curs selectiu teòric–pràctic de formació professional
(....).seran establertes oportunament pel Departament de Cooperació Local, Urbanisme i
Territori del Consell de Mallorca o per l’Escola Balear d’Administració Pública”
Ha de dir:
“ Consistirà en la superació d’un curs selectiu teòric–pràctic de formació professional
(....).seran establertes oportunament pel Departament de Modernització i Funció Pública
del Consell de Mallorca o per l’Escola Balear d’Administració Pública”
2. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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 la publicació. El
recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que es 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 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA
CORRESPONENT A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE
MALLORCA AL CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE
LES COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2017.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
El Consell de Mallorca és membre del Consorci de Tecnologies de la Informació i de
les Comunicacions de Mallorca (en endavant, Consorci TIC Mallorca) des de la seva
fundació a l’any 1992. El Consell de Mallorca té la major participació en número de
vots, que és de 40.
D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), modificat pels Decrets de dia 24 de febrer de
2016 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer), de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35 de 17
de març) i de 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre), el
Consorci TIC Mallorca es un entitat publica depenent del Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca.
D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any
2017 correspon al Consell Executiu fer aquesta aportació i estableix el règim d’aquestes
aportacions; així en la base 25,6,e) d’aquestes Bases d’Execució del Pressupost
s’esmenta que: “Les aportacions del Consell Insular de Mallorca a favor d’altres
unitats institucionals públiques 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 depenent no s’hagi auditat, es substituirà pels comptes anuals
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aprovats corresponents amb l’informe de la intervenció general del Consell Insular de
Mallorca. En cas d’aportacions per realitzar actuacions concretes s’ha de presentar els
justificants de les actuacions dutes a terme”.
En el pressupost del Consell de Mallorca per al 2017 hi ha crèdit adequat i suficient a
favor del Consorci de TIC Mallorca a l’aplicació 10 49175 46700 i a l’aplicació 10
49175 76700 per fer front a aquestes despeses en concepte d’aportació econòmica del
Consell de Mallorca al Consorci TIC Mallorca, amb reserva de crèdit en els documents
comptables núm. 220170004022, 220170004023 i 220170006781.
El 17 de febrer de 2017, el gerent del Consorci TIC Mallorca ha presentat la sol·licitud
de tramitació de l’aportació econòmica a aquest Consorci corresponent a l’exercici 2017
per un import total de 567.881,07 euros, distribuits en 525.526,95 euros, per despesa
corrent, de l’aplicació 10 49175 46700, i en 42.354,12 euros, per despesa per inversió,
de l’aplicació 10 49715 76700 del pressupost del Consell de Mallorca per complir amb
l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del Sector Públic.
El 15 de març de 2017, el gerent del Consorci TIC Mallorca ha presentat la
documentació necessària per tramitar l’expedient d’aportació esmentat.
El 20 d’abril de 2017, la secretaria tècnica del Departament de Modernització i Funció
Pública ha emés informe justificatiu relatiu a l’aportació econòmica del Consell de
Mallorca al Consorci TIC Mallorca per a l’exercici 2017; i, també, informe jurídic sobre
l’aportació económica del Consell de Mallorca al Consorci TIC Mallorca per a
l’exercici 2017.
El 27 d’abril de 2017, la Intervenció General ha emés informe de fiscalització prèvia
limitada núm. FS-053/17 de conformitat.
Per tot això, com a consellera executiva del Departament de Modernització i Funció
Pública elevo al Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent
ACORD
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J,
amb domicili C/ General Riera, núm. 113 (07010) de Palma, i amb compte bancari codi
IBAN ES64 21000011810201562749, per un IMPORT TOTAL de CINC-CENTS
SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS
(567.881,07 €) en concepte d’aportació económica del Consell de Mallorca a l’esmentat
Consorci per a l’exercici 2017.
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/.
General Riera, 113, (07010) de Palma, i amb compte bancari codi IBAN ES64
21000011810201562749, una despesa corrent per import de CINC-CENTS VINT-ICINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
(525.526,95 €), la qual s’imputarà a l’aplicació 10 49175 46700, i una despesa per
inversió per import de QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA6

QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (42.354,12 €); la qual s’imputarà a
l’aplicació 10 49715 76700 incloses en el pressupost del Consell de Mallorca per al
2017, pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a les reserves de crèdit número
220170004022, 220170004023 i 220170006781. Aquest import es podrà pagar per
bestreta d’un máxim d’un 100 % de l’aportació sense obligació de presentar aval.
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca,
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General
del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes.
4.- D’acord amb la base 25,6,e) de les Bases d’execució del Pressupost 2017 del Consell
de Mallorca, que fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals
públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment
la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc
de les funcions que tenen atribuïdes, el CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA haurà de presentar
abans de dia 1 de novembre de 2018 els comptes anuals degudament aprovats i auditats,
referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació Quan l’ens depenent no s’hagi
auditat, es substituirà pels comptes anuals aprovats corresponents amb l’informe de la
intervenció general del Consell Insular de Mallorca. En cas d’aportacions per realitzar
actuacions concretes s’ha de presentar els justificants de les actuacions dutes a terme.
5.- Notificar aquest acte als interessats, informant-les dels recursos pertinents.
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, 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
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
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APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I
DISPOSICIÓ
DE
LA
DESPESA
DEL
DEPARTAMENT
DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL
CORRESPONENT
A
APORTACIÓ
CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES
COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2017
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Desenvolupament Local:
Antecedents.
Atès l’escrit de data 17 de febrer de 2017 signat per la Sra. Mª del Carmen Palomino
Sánchez, presidenta del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions de Mallorca, de data d’entrada al Registre General de 20 de febrer de
2017, mitjançant el qual sol·licita l’assignació i transferència per part del Consell de
Mallorca de la quantitat de 450.000,00 € a l’esmentat Consorci prevista al pressupost de
2017.
Atès que en la base 33.2.b de les Bases d’execució del Pressupost 2017 del Consell de
Mallorca es fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals públiques
dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment la seva
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les
funcions que tenen atribuïdes.
Atès que en la base 25.5 de les Bases d’execució del Pressupost per al 2017 es fa
esment que amb caràcter excepcional el conseller d’Economia i Hisenda podrà concedir
bestretes d’un màxim del 100% de les aportacions dineràries concedides a unitats
institucionals públiques que depenen del Consell de Mallorca sense obligació de
presentar aval.
De conformitat amb el que disposa l’article 1, lletra j), del Decret del President del
Consell de 10 de juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de
Mallorca i successives modificacions, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2017
l’òrgan competent per fer aportacions i autoritzar i disposar la despesa de quantia
superior a 250.000 € és el Consell Executiu .
Consta a l’expedient:
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local
de data 11 d’abril de 2017.
Informe jurídic del cap dels Serveis Administratius
Desenvolupament Local de data 12 d’abril de 2017.

del

Departament

de

Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220170001621.
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció número FS-057/17 CAPÍTOL
4, de data
27 d’abril de 2017.
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Atesos aquests antecedents, la sotasignant, secretaria tècnica de Desenvolupament Local
proposa al conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local elevi al
Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent
ACORD
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF
P0700006J, amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte
bancari codi IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS € (450.000,00 €) en concepte d’aportació del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci
per a l’any 2017 destinada a finançar globalment la seva activitat, per a la qual es podrà
demanar bestreta del 100% de l’aportació sense obligació de presentar aval.
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF
P0700006J, C/. General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari
codi IBAN ES64 21000011810201562749, una despesa per import de QUATRECENTS CINQUANTA MIL EUROS € (450.000,00 €), la qual s’imputarà a
l’aplicació pressupostària 65.94310.46707, inclosa en el pressupost de despeses del
Consell de Mallorca de 2017, pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a la reserva de
crèdit número 220170001621.
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca,
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes.
4.- L’aportació dinerària s’haurà de justificar d’acord amb la base 25.6.e de les Bases
d’execució del Pressupost per al 2017 amb la presentació dels comptes anuals aprovats,
i auditats si s'escau, referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació. Quan l’ens
depenent no s’hagi auditat, se substituirà pels comptes anuals aprovats corresponents
amb l’informe de la intervenció general del Consell Insular de Mallorca amb data
màxima de presentació: 30 de desembre de l’any 2018, i se sotmetrà a les actuacions
posteriors de comprovació i control de la Intervenció General del Consell de Mallorca i
Sindicatura de Comptes.
5.-Sense perjudici del que s'ha establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot
sol·licitar una bestreta de fins el 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir
aval, d’acord amb la base 25.5 del Pressupost 2017 del Consell de Mallorca.
De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no
es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament
REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos
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comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a la
interposició de recurs contenciós administratiu.
El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació
no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós
administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es
rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui
desestimat de forma presumpta.
Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
recepció de la present notificació.
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent.
CONCESSIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE SINEU PER EXECUTAR LES OBRES PER A LA
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D'HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES.
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Desenvolupament Local:
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 13 de
juliol de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 2.000 habitants i inferior o
igual a 4.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències i
també va autoritzar i disposar la despesa de 382.600,00 euros (en aquesta quantitat
s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i direcció d’obra que
pugen a la quantitat de 28.000,00 euros) per fer front a les aportacions econòmiques
derivades de la signatura dels convenis.
A l’Ajuntament de Sineu (CIF: P-0706000-G), li va correspondre un import màxim
d'aportació econòmica per a l'execució de les obres de 36.000,00 euros.
Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 98, de dia 2 d’agost de
2016.
L'Ajuntment de Sineu, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de l’acord
del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i va
trametre dos exemplars del projecte tècnic d'hidrants.
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 22
de desembre de 2016 a la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Sineu.
L’Ajuntament de Sineu va procedir a adjudicar les obres per acord de la Junta de
Govern de data 20 de febrer de 2017. El termini d’execució de les obres és de cinc
mesos comptadors des de la data de la firma del Conveni, o sigui finalitza el dia 22 de
maig de 2017.
L’Ajuntament de Sineu, mitjançant escrit de data 7 d’abril de 2017, ha sol·licitat una
ampliació del termini per executar l’obra fins el dia 30 de juny de 2017,degut a
l’acumulació de treball.
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A l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (d'aplicació en aquest
expedient, ja que es va iniciar el procediment abans de l'entrada en vigor de la Llei
39/2015, d'1 de octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques), es regulen les ampliacions dels terminis establerts.
D’acord amb el que disposa l’article 49 abans esmentat les ampliacions de termini no
poden excedir de la meitat del termini establert i no es poden ampliar terminis ja
vençuts, i la resolució d’ampliació de terminis o la seva denegació no serà susceptible
de recursos.
L'òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l'òrgan que va concedir l'aportació
econòmica a l'Ajuntament de Sineu per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants per a
emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració.
Per tot això, aquest conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la
següent proposta d'
ACORD
1.- Concedir una ampliació del termini a l’Ajuntament de Sineu (P-0706000-G) per
executar i justificar les obres per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a
emergències fins el dia 30 de juny de 2017, ja que les ampliacions de termini no poden
excedir de la meitat del termini establert (art. 49 de la Llei 30/1992).
2.- Aquest acord de concessió d’ampliació de termini no serà susceptible de recursos.
CONCESSIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI PER EXECUTAR LES OBRES PER A LA
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D'HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES.
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Desenvolupament Local:
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 13 de
juliol de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 2.000 habitants i inferior o
igual a 4.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències i
també va autoritzar i disposar la despesa de 382.600,00 euros (en aquesta quantitat
s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i direcció d’obra que
pugen a la quantitat de 28.000,00 euros) per fer front a les aportacions econòmiques
derivades de la signatura dels convenis.
A l’Ajuntament de Montuïri (CIF: P-0703800-C), li va correspondre un import màxim
d'aportació econòmica per a l'execució de les obres de 32.400,00 euros.
Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 98, de dia 2 d’agost de
2016.

11

L'Ajuntment de Montuïri, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de
l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i
va trametre dos exemplars del projecte tècnic d'hidrants.
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 22
de desembre de 2016 a la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Montuïri.
L’Ajuntament de Montuïri va procedir a adjudicar les obres per acord de la Junta de
Govern de data 26 de gener de 2017.
L’Ajuntament de Montuïri, mitjançant escrit de data 5 d’abril de 2017, ha sol·licitat una
ampliació del termini per executar l’obra de dos mesos addicionals, ja que s’ha produït
un retard en la recepció del material per dur a terme l’obra.
A l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (d'aplicació en aquest
expedient, ja que es va iniciar el procediment abans de l'entrada en vigor de la Llei
39/2015, d'1 de octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques), es regulen les ampliacions dels terminis establerts.
D’acord amb el que disposa l’article 49 abans esmentat les ampliacions de termini no
poden excedir de la meitat del termini establert i no es poden ampliar terminis ja
vençuts, i la resolució d’ampliació de terminis o la seva denegació no serà susceptible
de recursos.
El termini d’execució de les obres és de cinc mesos comptadors des de la data de la
firma del Conveni, o sigui finalitza el dia 22 de maig de 2017. Atès que l'Ajuntament de
Montuïri va adjudicar les obres sense esgotar el termini de dos mesos, tendrà més temps
per executar-les. Així, si la firma del conveni es va produir el dia 22 de desembre de
2016 i es disposa de cinc mesos per executar les obres des de la firma del conveni,
aquest termini començarà el dia 26 de gener de 2017 (data de l'adjudicació de les obres)
i acabarà, com s'ha esmentat, el dia 22 de maig de 2017. Es pot concedir una ampliació
de termini, com a màxim, de la meitat del termini establert. Per tant, es pot concedir la
meitat del termini que va des de dia 26 de gener de 2017 a dia 22 de maig de 2017, és a
dir, un mes i vint-i-vuit dies, fins a dia 20 de juliol de 2017.
L'òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l'òrgan que va concedir l'aportació
econòmica a l'Ajuntament de Montuïri per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants per a
emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració.
Per tot això, aquest conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la
següent proposta d'
ACORD
1.- Concedir una ampliació del termini a l’Ajuntament de Montuïri (P-0703800-C) per
executar i justificar les obres per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a
emergències d’un mes i vint-i-vuit dies, ja que les ampliacions de termini no poden
excedir de la meitat del termini establert (art. 49 de la Llei 30/1992), i que finalitzarà el
dia 20 de juliol de 2017.
2.- Aquest acord de concessió d’ampliació de termini no serà susceptible de recursos.
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ASSIGNACIÓ DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS
AJUNTAMENTS ALS PROJECTES D'OBRA PRESENTATS PER A LA
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES.
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Desenvolupament Local:
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 13 de
juliol de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 2.000 habitants i inferior o
igual a 4.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències i
també va autoritzar i disposar la despesa de 382.600,00 euros (en aquesta quantitat
s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i direcció d’obra que
pugen a la quantitat de 28.000,00 euros ) per fer front a les aportacions econòmiques
derivades de la signatura dels convenis. Les quantitats màximes destinades a cada
ajuntament són les següents:
Ajuntament/Entitat
Local Menor
Campanet
Consell
Llubí
Maria de la Salut
Montuïri
Palmanyola
Petra
Puigpunyent
Sant Joan
Selva
Sencelles
Sineu
Valldemossa
Vilafranca de
Bonany

CIF
P-0701200H
P-0701600-I
P-0703000-J
P-0703500-I
P-0703800-C
P-0700002-I
P-0704100G
P-0704500H
P-0704900-J
P-0705800A
P-0704700D
P-0706000G
P-0706300A
P-0706500-F

Import màxim
d'aportació
econòmica per
obra
21.600,00 €
21.600,00 €
28.800,00 €
30.600,00 €
32.400,00 €
12.600,00 €
25.200,00 €
21.600,00 €
32.400,00 €
34.200,00 €
16.200,00 €
36.000,00 €
16.200,00 €
25.200,00 €
354.600,00 €

Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 98, de dia 2 d’agost de
2016.
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Els ajuntaments, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de l’acord del
Consell Executiu, varen procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i varen
trametre dos exemplars dels projectes tècnics d'hidrants.
Una vegada revisats els projectes per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data
22 de desembre de 2016 a la signatura dels convenis amb els ajuntaments
Els pressuposts dels projectes tècnics presentats pels ajuntaments representen una
variació de les quantitats màximes concedides en primer lloc. Els imports dels
pressuposts dels projectes d'obra presentats són els següents:

Ajuntament/Entitat
Local Menor

Campanet
Consell
Llubí
Montuïri
Palmanyola
Puigpunyent
Sant Joan
Selva
Sencelles
Sineu
Valldemossa
Vilafranca de
Bonany

CIF

P-0701200H
P-0701600-I
P-0703000-J
P-0703800C
P-0700002-I
P-0704500H
P-0704900-J
P-0705800A
P-0704700D
P-0706000G
P-0706300A
P-0706500F

Import
Import màxim
pressupost de
d'aportació
les obres
econòmica per
obra

Diferència
entre l’import
màxim
concedit i el
pressupost de
les obres
21.600,00
0,00

21.600,00 €
21.600,00 €
28.800,00 €
32.400,00 €
12.600,00 €
21.600,00 €
32.400,00 €

21.599,94
22.565,98
32.400,00

0,06
6.234,02
0,00

10.925,77
21.600,00

1.674,23
0,00

32.399,92
33.076,66

0,08
1.123,34

16.133,68

66,32

35.999,93

0,07

16.199,98

0,02

25.200,00

0,00

34.200,00 €
16.200,00 €
36.000,00 €
16.200,00 €
25.200,00 €
298.800,00€

9.098,14

D'acord amb les quantitats que es varen aprovar a favor dels ajuntaments a l’acord del
Consell Executiu de dia 13 de juliol de 2016 s'han assignat als projectes de les obres
d'hidrants de cada ajuntament, i la quantitat sobrant de 9.098,14 euros ha de revertir a la
partida pressupostària corresponent.
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Els ajuntaments de Maria de la Salut i Petra no varen trametre els projectes tècnics, per
la qual cosa no es va poder signar el conveni amb aquests ajuntaments. Això fa que no
es puguin destinar a projectes d'obra les aportacions econòmiques a favor dels dos
ajuntaments i s’ha de procedir a donar de baixa i a la pèrdua del dret de les esmentades
aportacions econòmiques per obres així com les previstes per honoraris als ajuntaments
de Maria de la Salut i de Petra:
Ajuntament

CIF

Maria de la Salut
Petra

P-0703500-I
P-0704100-G

Aportació
econòmica
obra
30.600,00
25.200,00
55.800,00

Aportació econòmica per
per honoraris
2.000,00
2.000,00
4.000,00

Aquesta quantitat de 59.800,00 euros també ha de revertir a la partida pressupostària
corresponent.
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 27
d’abril de 2017.
Per tot això, el conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del Consell
de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
1.- Assignar les aportacions econòmiques següents a favor de les Corporacions Locals
de Mallorca que a continuació es relacionen i per a les obres d'instal·lació i/o adequació
d'hidrants per a emergències que s'indiquen:

Ajuntament/Entitat
Local Menor

Campanet
Consell
Llubí
Montuïri
Palmanyola
Puigpunyent
Sant Joan
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CIF

P-0701200H
P-0701600-I
P-0703000-J
P-0703800C
P-0700002-I
P-0704500H
P-0704900-J

Import
Import màxim
pressupost de
d'aportació
les obres
econòmica per
obra

Diferència
entre l’import
màxim
concedit i el
pressupost de
les obres
21.600,00
0,00

21.600,00 €
21.600,00 €
28.800,00 €
32.400,00 €
12.600,00 €
21.600,00 €
32.400,00 €

21.599,94
22.565,98
32.400,00

0,06
6.234,02
0,00

10.925,77
21.600,00

1.674,23
0,00

32.399,92

0,08

Selva
Sencelles
Sineu
Valldemossa
Vilafranca de
Bonany

P-0705800A
P-0704700D
P-0706000G
P-0706300A
P-0706500F

33.076,66

1.123,34

16.133,68

66,32

35.999,93

0,07

16.199,98

0,02

25.200,00

0,00

34.200,00 €
16.200,00 €
36.000,00 €
16.200,00 €
25.200,00 €
298.800,00€

9.098,14

2.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76291 la quantitat de 9.098,14
euros no emprada d’aquestes aportacions econòmiques, i, per tant, anul·lar les següents
AD amb el desglossament que a continuació s’assenyala:
Ajuntament
Consell
Llubí
Palmanyola
Sant Joan
Selva
Sencelles
Sineu
Valldemossa

Import
0,06
6.234,02
1.674,23
0,08
1.123,34
66,32
0,07
0,02

3.- Aprovar la pèrdua del dret de les aportacions econòmiques a favor dels ajuntaments
de Maria de la Salut i Petra en virtut d’acord del Consell Executiu de data 13 de juliol
de 2016, tant per obres com per honoraris, i, en conseqüència, donar-les de baixa ja que
no es varen presentar els projectes tècnics en el termini assenyalat:
Ajuntament

CIF

Maria de la Salut
Petra

P-0703500-I
P-0704100-G

Aportació
econòmica
obra
30.600,00
25.200,00
55.800,00

Aportació econòmica per
per honoraris
2.000,00
2.000,00
4.000,00

4.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76291 la quantitat de 59.800,00
euros, que correspon a les aportacions econòmiques dels ajuntaments de Maria de la
Salut i Petra,.
5.- Publicar el present acord al BOIB.
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PROPOSTA D'APROVACIÓ D’APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS
AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ SUPERIOR A 4.000 HABITANTS I
INFERIOR O IGUAL A 8.000 HABITANTS I ALS AJUNTAMENTS QUE NO
VAREN OBTENIR AJUDA A L’ANTERIOR FASE PER A LA INSTAL·LACIÓ
I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES.
Es dóna compte de la següent proposta del consell executiu de Desenvolupament Local:
L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els
municipis de menys de 20.000 habitants.
S’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de
població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals,
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de
població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà. Amb
caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització del
Consell de Mallorca, podran ser soterrats.
En aquesta fase també s'han inclòs els municipis de Maria de la Salut i Petra, els quals
han sol·licitat la seva inclusió en aquesta fase per mitjà d'escrits de dates 19 d'octubre de
2016 i 10 d'octubre de 2016, respectivament, ja que quan es va dur a terme la
instal·lació d'hidrants en els seus municipis no varen arribar a temps en la presentació
de la documentació requerida, i atès que és beneficiós per al servei de bombers del
Consell de Mallorca que tots els municipis de menys de 20.000 habitants comptin amb
la instal·lació de nous hidrants o en l'adequació dels existents, s'ha considerat
convenient per a l'interès general la seva inclusió en aquesta tercera fase.
Es subscriuran convenis amb els municipis de població superior a 4.000 habitants i
inferior o igual a 8.000 habitants com a tercera fase d’un programa que ha d’arribar a
tots els municipis de menys de 20.000 habitants. La necessitat d’instal·lació d’hidrants
en aquests municipis de població superior a 4.000 habitants i inferior o igual a 8.000
habitants i als ajuntaments que no varen obtenir ajuda a la fase anterior i la seva
ubicació,queda reflectida a l’estudi dels tècnics del Departament de Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca de data 3 de gener de 2017 que figura a l’expedient i a
l’informe de la Secretària Tècnica del Departament de data 7 de febrer de 2017. A
l’annex dels convenis s’inclouen un seguit de característiques tècniques dels hidrants
que s’han d’instal·lar i/o adequar en els municipis.
Com a despesa màxima per cada element a instal·lar als municipis o actuació a realitzar
d’honoraris, s’ha fet la quantificació següent:
Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800
euros.
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Per la redacció del projecte d’hidrants: 1.000 euros.
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 1.000 euros.
El cost d’un hidrant soterrat és més econòmic que el d’un hidrant de columna; és de
3.060 euros, però a l’estudi de necessitats dels tècnics del Departament no s’ha pogut
determinar la ubicació exacta dels hidrants, (moment en el qual se sabrà si l’hidrant a
instal·lar ha de ser de columna o soterrat), per la qual cosa s’ha fixat una quantitat
màxima per hidrant de 3.600 euros (que és el cost de l’hidrant més car: el de columna).
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 3 de
maig de 2017.
Per tot això, el conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del Consell
de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta com Annex I entre el
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 4.000 habitants i inferior o
igual a 8.000 habitants i als ajuntaments que no varen obtenir ajuda a la fase anterior per
a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol
tipus d’emergència.
2.- Autoritzar una despesa total de 641.600,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 65 94310 76291 del pressupost de despeses de 2017, per fer front a les
aportacions econòmiques previstes al punt següent.
3.- Disposar a favor dels següents ajuntaments les quantitats màximes que es fan constar
i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten:

Ajuntament

Alaró
Algaida
Artà
Binissalem
Bunyola
Esporles
Lloseta
Maria de la Salut
Muro
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CIF

P-0700100-A
P-0700400-E
P-0700600-J
P-0700800-F
P-0701000-B
P-0702000-A
P-0702900-B
P-0703500-I
P-0703900-A

Import màxim
d'aportació
econòmica
per obra
23.400,00 €
43.200,00 €
59.400,00 €
36.000,00 €
18.000,00 €
64.800,00 €
61.200,00 €
30.600,00 €
117.000,00 €

Concepte
Adequació
Nous hidrants
d’hidrants
columna o
existents
soterrat i la seva
(columna o
senyalització soterrat) i la seva
senyalització
4
5
7
10
6
21
6
8
3
4
7
22
9
16
1
15
14
37

Petra
Porreres
Santa Maria del Camí
Ses Salines

P-0704100-G
P-0704300-C
P-0705600-E
P-0705900-I

25.200,00 €
32.400,00 €
39.600,00 €
64.800,00 €
615.600,00€

5
3
10
6

4
12
2
24

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

Ajuntament

Alaró
Algaida
Artà
Binissalem
Bunyola
Esporles
Lloseta
Maria de la Salut
Muro
Petra
Porreres
Santa Maria del
Camí
Ses Salines

P-0700100-A
P-0700400-E
P-0700600-J
P-0700800-F
P-0701000-B
P-0702000-A
P-0702900-B
P-0703500-I
P-0703900-A
P-0704100-G
P-0704300-C

Import
màxim
d'aportació
econòmica
per
honoraris
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

P-0705600-E

2.000,00 €

P-0705900-I

2.000,00 €
26.000,00 €

CIF

Concepte
Honoraris per
redacció de
projecte
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Honoraris per
direcció d'obra
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

Les quantitats del quadre anterior de les obres quedaran reduïdes, si s’escau, de forma
automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels
hidrants a una empresa contractista.
Les quantitats del quadre anterior dels honoraris quedaran reduïdes a l’import que
resulti de la factura o factures que presenti l’ajuntament interessat.
En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a les aportacions
econòmiques màximes del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec dels
ajuntaments interessats.
4.1.- Els anteriors ajuntaments disposaran d’un termini de 2 mesos comptadors a partir
del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar la següent
documentació:
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a) Certificat del secretari municipal d’aprovació per acord del ple de l’ajuntament del
conveni del punt 1 d’aquest acord.
b) Declaració responsable en relació a les aportacions econòmiques previstes en aquest
acord (Annex IV)
c) Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex VI).
d) Dos exemplars en paper del projecte tècnic dels hidrants a instal·lar. El projecte
tècnic ha de tenir el contingut que s’assenyala a l’article 123 del R. Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic en relació a l’article 124 i següents del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
A la memòria del projecte s'haurà de fer constar:
- Justificació del compliment de la normativa urbanística.
- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent
(justificant, entre d'altres, el compliment de la Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig,
per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; Pla director
sectorial per a la gestió dels residus de l’illa de Mallorca vigent en cada moment i, en
general, quants preceptes i instruccions tècniques siguin d'aplicació al cas concret).
-El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent
model:
A) Pressupost d'execució material ( PEM ).........................
B) Benefici industrial ( 6% del PEM)..................................
C) Despeses generals ( 13% del PEM).................................
D) Total valor estimat del contracte (A+B+C).....................
Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de
subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) .................................................................
Tota la documentació haurà d’estar signada pel tècnic redactor del projecte amb el
vistiplau del President/a de l’entitat local promotora del projecte.
Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra no podran figurar al
projecte tècnic. Just s’abonaran els honoraris de redacció i de direcció contra factures
presentades per tercers a l’ajuntament, tal com es fa constar al punt 5.1, lletra A)
d’aquest acord. No s’admetran com a justificants, i, per tant, no s’abonarà l’aportació
econòmica per honoraris, si es presenten nòmines, contractes laborals, etc.
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.
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4.2.- Una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica, si aquesta és
correcta, es procedirà a la firma del conveni del punt 1.
5.1.- Per a l’abonament parcial o total de les quantitats previstes al punt 3, els
ajuntaments han de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:
A) Pel que fa als honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra:
-Factura original del professional o empresa que hagi fet les actuacions. No es pot
emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri el
professional o l’empresa; el logotip i la resta de dades han de figurar amb la tipologia
original.
En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació.
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament:
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat.
B) Pel que fa a les despeses de l’obra:
-Certificació d’obra (ANNEX III) degudament emplenada, i signada pel contractista i
pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament identificades.
-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l’obra
amb les firmes degudament identificades.
-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions. No es pot emplenar la factura
sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l’empresa; el logotip i la
resta de dades de l’empresa han de figurar amb la tipologia original.
En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació.
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament:
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat.
5.2.- En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i
única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar:
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a) Model de declaració responsable (ANNEX V) en fase de justificació de
despeses en relació a les aportacions econòmiques del punt 3 d’aquest acord.
b) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa. En el cas que el
projecte inicial estigui visat pel corresponent col·legi professional, s’ha de presentar el
certificat igualment visat.
c) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament pel director, el contractista,
un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un representant del
Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una antelació mínima
de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a la
recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial.
d) Plànols escala 1:5.000 amb la ubicació dels hidrants en format .dwg, .shp,
.dgn, .dxf, en suport digital.
e) Certificat del cabdal d’aigua obtingut per cada hidrant signat pel director de
l’obra.
5.3.- S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. No
obstant això, aquestes factures, tant d’honoraris com d’obres, s’han d’abonar per part de
l’entitat local beneficiària de l’aportació econòmica en el termini de 30 dies comptadors
des del dia que s’hagi rebut el pagament de l’aportació econòmica per part del Consell
Insular de Mallorca. En cas contrari, aquest incompliment serà causa de reintegrament
de l’aportació econòmica.
6.- De la quantitat total a aportar als ajuntaments per a obres el Consell de Mallorca,
prèvia sol·licitud de la Corporació Local interessada, una vegada firmats els convenis
corresponents, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 % d’acord amb les
condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per
a l’any 2017.
7.- Els ajuntaments es faran càrrec dels tràmits per a la contractació de les obres
d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu
manteniment durant un termini de 10 anys.
8.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu
manteniment es durà a terme pels tècnics del Departament de Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca.
9.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5
d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma
dels convenis
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10.- El text que figuri a la senyalització dels hidrants ha d'estar redactat en la llengua
catalana”.
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