RELACIO ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 9 D’AGOST DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (26-7-2017).
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017
(DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS).
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
El Consell Executiu, reunit en sessió de 16 de novembre de 2016, va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any (text consolidat aprovat
per Acord de 15 de febrer 2017. BOIB núm. 24, de 25 de febrer).
El 24 de juliol de 2017, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, ha presentat una
proposta de modificació d’aquest Pla a l’objecte d’incloure una subvenció nominativa a
l’Ajuntament de Palma per obres de restauració del Castell de Bellver.
En ús de l’atribució conferida en l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la
Corporació, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de
18 de febrer de 2017), es proposa al Consell Executiu, òrgan competent per a resoldre,
de conformitat amb allò que disposa l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, l’adopció del següent:
ACORD
1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017,
respecte a les línies de subvencions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
d’acord amb el detall següent:
- Incloure la subvenció corresponent al programa pressupostari de l’àrea de Patrimoni
Històric (33620):
DEPARTAMENT

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA:

SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Conveni Ajuntament de Palma. Obres de restauració al Castell de Bellver

Objectius
Estratègics
La restauració i
conservació del
Castell de Bellver.

Sectors
beneficiaris
- Ajuntament
de Palma

Línies de subvenció
- Subvenció nominal i
finalista per obres
d’urgència

Aplicacions
pressupostàries
20 33620
76203

Procediment i
règim de
concessió
Nominativa
mitjançant
concessió
directa per
conveni

Cost previst
(3 anys)
2017:
1.000.000,00 €
2018:
2019:

Termini
d’execució
2017

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE
MALLORCA EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DEL REFUGI
DEL PONT ROMÀ (TM DE POLLENÇA).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:
La consellera executiva de Medi Ambient, en ús de les atribucions que li son conferides
per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca
(aprovat per Acord de Ple de dia 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de
2001) en relació amb l’article 6è (lletra g) del Decret d’organització del Consell de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de dia 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73,
de 15 de juny de 2017), eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent
proposta d’
ACORD
Atès que en data 13 de juny de 2017 la consellera executiva de Medi Ambient va
resoldre incoar el procediment de resolució del contracte de gestió, en règim de
concessió, del servei públic del refugi del Pont Romà (expedient 151/2014); contracte
signat amb la Sra. L.I.I. (NIE núm. ) en data 13 d’agost de 2015 i vigent (una vegada
prorrogat) fins el 12 d’agost de 2018.
Atès l’informe jurídic del cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de
data 26 de juliol de 2017.
Atesa la proposta del cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient a la
consellera executiva de Medi Ambient i emesa en data 26 de juliol de 2017.
Atesa la nota de conformitat consignada- en data 28 de juliol de 2017- per la Secretaria
General del Consell de Mallorca.
Atès l’informe de fiscalització (de conformitat) de la Intervenció General del Consell de
Mallorca de data 28 de juliol de 2017.
I atesa la proposta d’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca emesa- en data
31 de juliol de 2017- per la consellera executiva de Medi Ambient.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca ACORDA:
1) Resoldre- per incompliment per la concessionària (Sra. L.I.I., amb NIE
núm. ) de l’obligació d’abonar al Consell de Mallorca (CIM) el cànon anual
per ella ofert (10.000,00 €)- el contracte de gestió, en règim de concessió,
del servei públic del refugi del Pont Romà (expedient 151/2014); contracte
signat en data 13 d’agost de 2015 i vigent (una vegada prorrogat) fins el 12
d’agost de 2018.
2) Incautar la garantia definitiva de 1.000,00 € constituïda (en metàl·lic) per la
concessionària, tot subsistint la seva responsabilitat pel que fa a l’import del
seu deute que excedeixi de l’esmentat (en data 6 de juny de 2017 resten
pendents de cobrament 6.158,26 €, dels quals 5.068,87 € ho són en concepte
de principal i la resta en concepte de recàrrec i interessos de demora).

2

3) Declarar l’obligació de la concessionària de continuar prestant els serveis
fins que un nou concessionari (o el propi CIM) es faci càrrec del mateix i, en
tot cas, per un termini màxim de 6 mesos (comptadors des de la data de
resolució del contracte).
4) Notificar aquest acord a la Sra. L.I.I., tot adjuntant una còpia de l’informe
jurídic del cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de data
26 de juliol de 2017.
5) Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció General i a la Tresoreria
del Consell de Mallorca, al responsable del contracte i al coordinador de
refugis del Departament de Medi Ambient.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE
MALLORCA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, DE LA CONCESSIÓ DEL REFUGI DEL PONT ROMÀ (TM DE
POLLENÇA).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:
La consellera executiva de Medi Ambient, en ús de les atribucions que li son conferides
per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca
(aprovat per Acord de Ple de dia 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de
2001) en relació amb l’article 6è (lletra g) del Decret d’organització del Consell de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de dia 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73,
de 15 de juny de 2017), eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent
proposta d’
ACORD
Atès que en data 6 de juny de 2017 el Sr. Josep Manchado Rojas, director insular de
Medi Ambient, va emetre una memòria mitjançant la qual es justificaven la necessitat i
la idoneïtat de contractar la concessió de la gestió del refugi del Pont Romà (TM de
Pollença).
Atès que en data 13 de juny de 2017 la consellera executiva de Medi Ambient va
resoldre iniciar l’expedient de contractació esmentat.
Atès que en data 23 de juny de 2017 el cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi
Ambient va emetre informe jurídic en relació amb l’aprovació del present expedient de
contractació.
Atesa la proposta de resolució emesa- en data 26 de juny de 2017- pel cap de secció de
la Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Atesa la nota de conformitat consignada- en data 4 de juliol de 2017- per la Secretaria
General del Consell de Mallorca.
Atès l’informe de fiscalització (de conformitat) de la Intervenció General del Consell de
Mallorca de data 26 de juliol de 2017.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient de data 1 d’agost de
2017.
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El Consell Executiu del Consell de Mallorca RESOL:
1) Aprovar l’expedient de contractació (incloent el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’estudi
econòmic-financer) de la concessió de la gestió del refugi del Pont Romà,
ubicat en el TM de Pollença (expedient núm. 49/2017), mitjançant tramitació
ordinària i amb procediment obert, i amb un cànon anual mínim a abonar per
l’adjudicatari de 3.000,00 € (no subjecte a IVA segons l’article 7.9 de la Llei
37/1992).
2) Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb un termini de presentació d’ofertes
de quinze (15) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la
publicació l’anunci en el BOIB; no obstant, si el darrer dia del termini fos
inhàbil (els dissabtes ho són), aquest s’entendrà prorrogat fins el primer dia
hàbil següent.
3) Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
durant un termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà
de publicar de l’anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-se
reclamacions. L’exposició esmentada serà simultània a l'anunci per a la
presentació de proposicions. Si dins el termini esmentat es produeixen
reclamacions contra el plec es suspendrà la licitació així com el termini per a
la presentació de proposicions, en els casos en què sigui necessari per
resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d'aquest termini a
partir del dia següent al de la resolució de les reclamacions (article 188,
apartat 3r, de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears).
4) Nomenar les persones següents com integrants de la Mesa de contractació:
Presidència:
Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient.
President suplent: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència.
Vocalies:
Titular: Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de
Mallorca.
Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer, Interventora Adjunta del Consell de
Mallorca.
Titular: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, Secretari General del Consell de
Mallorca.
Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, Secretari General Adjunt del Consell
de Mallorca.
Titular: Sr. Miguel Jesús Rosselló Mena, coordinador de Refugis.
Suplent: Sr. Antoni Reynés Trias, coordinador de Patrimoni Etnològic.
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Secretari de la Mesa: Sr. Lluís Sánchez Llabrés, cap de secció de la
Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Suplent: Sr. Gabriel Payeras Muntaner, cap del servei jurídic de la Direcció
Insular de Residus.
5) Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS
AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ SUPERIOR A 8.000 HABITANTS I
INFERIOR O IGUAL A 12.000 HABITANTS PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O
ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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.
Es subscriuran convenis amb els municipis de població superior a 8.000 habitants i
inferior o igual a 12.000 habitants com a quarta 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 8.000 habitants i inferior o igual a 12.000
habitants i la seva ubicació queda reflectida a l’estudi dels tècnics del Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de data 22 de juny de 2017 que figura
a l’expedient i a l’informe de la Secretària Tècnica del Departament de data 29 de juny
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.
Per la redacció del projecte d’hidrants: 2.000 euros.
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 2.000 euros.
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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 ....... de
2 d’agost 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 8.000 habitants i inferior o
igual a 12.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme
municipal per atendre qualsevol tipus d’emergència.
2.- Autoritzar una despesa total de 974.800,00 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:
Concepte
Import
màxim
Adequació
d’hidrants
Nous hidrants columna o
d'aportació
existents (columna o
soterrat
i
la
seva
econòmica per obra
soterrat)
i
la
seva
senyalització
senyalització

Ajuntament

CIF

Andratx

P-0700500-B

133.200,00 €

17

40

Campos

P-0701300-F

113.400,00 €

3

57

Capdepera

P-0701400-D

133.200,00 €

20

34

Sant Llorenç des Cardassar

P-0705100-F

171.000,00 €

18

59

Santa Margalida

P-0705500-G

167.400,00 €

8

77

Santanyí

P-0705700-C

136.800,00 €

25

26

Son Servera

P-0706200-C

91.800,00 €

11

29

946.800,00€

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

CIF

Concepte
Import
màxim
d'aportació
econòmica
per Honoraris per redacció Honoraris per direcció
honoraris
de projecte
d'obra

Andratx

P-0700500-B

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

Campos

P-0701300-F

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

Capdepera

P-0701400-D

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00
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Sant Llorenç des Cardassar

P-0705100-F

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

Santa Margalida

P-0705500-G

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

Santanyí

P-0705700-C

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

Son Servera

P-0706200-C

4.000,00 €

2.000,00

2.000,00

28.000,00 €

Les quantitats del quadre anterior de les obres quedaran reduïdes, si s’escau, de forma
automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels
hidrants a una empresa contractista.
Les quantitats del quadre anterior dels honoraris quedaran reduïdes a l’import que
resulti de la factura o factures que presenti l’ajuntament 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:
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) Certificat del secretari municipal de la disponibilitat de la xarxa d'aigua potable per a
la instal·lació i/o adequació d'hidrants (Annex VII).
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 ).........................
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B) Benefici industrial ( 6% del PEM)..................................
C) Despeses generals ( 13% del PEM).................................
D) Total valor estimat del contracte (A+B+C).....................
Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de
subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) .................................................................
Tota la documentació haurà d’estar signada pel tècnic redactor del projecte amb el
vistiplau del President/a de l’entitat local promotora del projecte.
Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra no podran figurar al
projecte tècnic. Just s’abonaran els honoraris de redacció i de direcció contra factures
presentades per tercers a l’ajuntament, tal com es fa constar al punt 5.1, lletra A)
d’aquest acord. No s’admetran com a justificants, i, per tant, no s’abonarà l’aportació
econòmica per honoraris, si es presenten nòmines, contractes laborals, etc.
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.
4.2.- Una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica, si aquesta és
correcta, es procedirà a la firma del conveni del punt 1.
5.1.- Per a l’abonament parcial o total de les quantitats previstes al punt 3, els
ajuntaments han de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:
A) Pel que fa als honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra:
-Factura original del professional o empresa que hagi fet les actuacions. No es pot
emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri el
professional o l’empresa; el logotip i la resta de dades han de figurar amb la tipologia
original.
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:
-Model de declaració responsable (ANNEX V) en fase de justificació de despeses en
relació a les aportacions econòmiques del punt 3 d’aquest acord.
-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.
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En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació.
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament:
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat.
5.2.- En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i
única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar:
a) 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.
b) 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.
c) Plànols escala 1:5.000 amb la ubicació dels hidrants en format .dwg, .shp,
.dgn, .dxf, en suport digital.
d) 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 tres 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
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d’aquest acord, en el termini de set mesos comptadors també des de la data de la firma
dels convenis
10.- El text que figuri a la senyalització dels hidrants ha d'estar redactat en la llengua
catalana.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE .................................... PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O
ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE
...........................................
Palma, ___ de _______ de 2017
REUNITS
D’una banda, el conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell Executiu de dia __________ .
I d’altra part el Sr./a. _________, batle/sa de l’Ajuntament de ____________________.
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
Que 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.
Que 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.
La necessitat d’instal·lació d’hidrants en els municipis de població superior a 8.000
habitants i inferior o igual a 12.000 habitants, i la seva ubicació queda reflectida a
l’estudi dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca de data 22 de juny de 2017; també cal tenir en compte l’informe de la
necessitat de l’actuació de la secretària tècnica del Departament de data 29 de juny 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.
Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a
subministrar aigua en cas d’incendi o emergència que ho requereixi.
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Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de data .... de..................... de 2017 va
aprovar aquest conveni tipus a subscriure amb els municipis de població superior a
8.000 habitants i inferior o igual a 12.000 habitants, com a quarta fase d’un programa
que ha d’arribar a tots els municipis de menys de 20.000 habitants.
Que l’Ajuntament de
......................., mitjançant acord
............de................... de 2017 va aprovar el text d’aquest conveni.

de

Ple

de

dia

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb
les següents
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte la instal·lació i/o adequació i el manteniment
d’hidrants
per
a
emergències
al
municipi/entitat
local
menor
de
..........................................................
Els hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en virtut del present conveni seran destinats
exclusivament a atendre emergències.
L’Ajuntament de .................... cedirà l’ús dels hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en
virtut d’aquest conveni al Servei de Bombers del Consell de Mallorca durant un termini
de 10 anys.
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.
Segona.- Els hidrants, la seva adequació, i la resta d’elements a instal·lar al municipi de
..................... seran els següents, d’acord amb les especificacions que figuren com annex
I d’aquest conveni:
Nombre d’hidrants columna i la seva senyalització:........................
Nombre d’hidrants soterrats i la seva senyalització: ........................
Nombre d’adequació d’hidrants columna i la seva senyalització:....................
Nombre d’adequació d’hidrants soterrats i la seva senyalització:....................
Les quantitats màximes que aportarà el Consell de Mallorca a l’Ajuntament de
................. seran les següents:
Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800
euros.
Per la redacció del projecte d’hidrants: 2.000 euros.
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 2.000 euros.
Tercera.- Per a la instal·lació i/o adequació d’aquests hidrants l’Ajuntament de
............................rebrà del Consell de Mallorca una aportació econòmica total màxima
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de ................................, d’acord amb el que es preveu a la clàusula anterior. Aquesta
quantitat màxima a aportar quedarà reduïda, 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 i a l'import de la factura pel que fa als honoraris de redacció i de direcció
dels projectes.
En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a l’aportació
econòmica màxima del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec de
l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ................................
Quarta.- Per a l’obtenció de l’aportació econòmica prevista a la clàusula anterior i el
seu abonament per part del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de ....................................
ha de presentar al Consell de Mallorca la documentació prevista a l’acord del Consell
Executiu del Consell de Mallorca d’aprovació de l’aportació econòmica. Així mateix,
en haver acabat l’obra, també ha de presentar la documentació prevista a l’acord
esmentat.
Quinta.- De la quantitat total a aportar a l’Ajuntament ....................................... per a
obres el Consell de Mallorca, prèvia sol·licitud de l’ajuntament/entitat local menor, una
vegada firmat el present conveni, 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.
Sexta.- Els ajuntaments/entitat local menor es faran càrrec dels tràmits per a la
contractació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme
municipal i del seu manteniment durant un termini de 10 anys.
Sèptima.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu
manteniment durant la vigència del present conveni es durà a terme pels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
Octava.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació
al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de tres mesos següents a la data de la
firma del present conveni, i la finalització de les obres i, a la vegada, la presentació al
Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 de l’acord del Consell
Executiu del Consell d’aprovació de l’aportació econòmica, en el termini de set mesos
comptadors també des de la data de la firma d’aquest conveni.
Novena.- La ubicació dels hidrants serà el que determini l’estudi de necessitats dels
tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En el cas
que l’Ajuntament de .......................... volgués canviar la ubicació dels hidrants de la que
està prevista a l’estudi de necessitats, haurà de comptar amb l’autorització prèvia del
Consell de Mallorca.
Desena.- Aquest conveni tendrà una vigència inicial de deu anys, comptadors des de la
seva firma. Podrà ser denunciat per alguna de les parts amb un termini de preavís de tres
mesos en cas d’incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per
l’altra part.
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I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i la data abans expressats.
Per part del Consell de Mallorca
El conseller executiu
de Desenvolupament Local

Per part de l’Ajuntament

Joan Font Massot
ANNEX I DEL CONVENI
CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES PER A LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ I/O
ADEQUACIÓ DEL SISTEMA D'HIDRANTS D'INCENDIS I EMERGÈNCIES
La instal·lació del nombre total d'hidrants, els criteris de priorització quant a la seva
instal·lació, la seva ubicació concreta en vies i espais públics, en cadascun dels
municipis atendrà als criteris definits i indicacions assenyalades a l'informe emès pels
tècnics del Consell de Mallorca.
Es prioritzarà com a punts d'instal·lació, complint les indicacions en el paràgraf
anterior, les entrades a les poblacions i urbanitzacions rebudes, el nucli urbà i les zones i
polígons industrials.
Els hidrants s'ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d'emergències, degudament
senyalitzats i disposaran d'un sistema de protecció mecànica adequada per evitar danys
produïts per l'impacte dels vehicles o altres objectes sobre l'hidrant.
Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades en el RD
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis, o norma que el substitueixi.
Els hidrants seran de superfície, del tipus de columna seca a l'exterior, compliran la
norma UNE-NE 14384 (hidrants de columna), o norma que la substitueixi i disposaran
el marcatge CE. Les característiques tècniques de l'hidrant tipus estarà basada en hidrant
de columna seca, drenatge automàtic, sistema d'antiruptura que es tanqui
automàticament el cabal d'aigua davant d'un fort impacte, del tipus C segons la norma
UNE EN 14384: 2006 de 4”, amb dues boques racord barcelona de 70 mm de diàmetre i
una boca central de 100 mm amb rosca ,las 3 boques estaran inclinades i disposaran
d'un sistema de seguretat antirobatori que evitin el robatori d'aigua i dels taps.
Excepcionalment, en casos degudament justificats i prèvia autorització expressa per part
dels tècnics competents del Consell de Mallorca, es podrà instal·lar un hidrant sota
nivell de terra amb 2 sortides barcelona de 70 mm de diàmetre.
L'alimentació de xarxa que suporti la instal·lació d'hidrants es realitzarà com a mínim
sobre una canonada de 90 mm de diàmetre i s'ha de considerar el cabal de 500 litres/
minut en l'hora i època de l'any mes desfavorable, la pressió mínima del cabal d'aigua ha
de ser superior a un bar. La situació òptima és un cabal de 400 l/min per hidrant, 2
hidrants simultàniament durant 2 hores. S'instal·larà una clau de pas del diàmetre de la
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canonada en el qual es connecti l'hidrant, l'esmentada clau s'haurà de poder accionar des
de l'exterior. Es realitzarà una prova del cabal obtingut a la sortida de l'hidrant
mitjançant un mesurador de cabal una vegada instal·lat el mateix. D'aquesta prova
s'estendrà un document acreditatiu.
Respecte als hidrants existents, considerant que no és pot avaluar el cost de la reparació
per tal de garantir la seva operativitat i senyalització, caldrà preceptivament aportar una
descripció de les actuacions a realitzar amb un pressupost detallat i en tot cas s estima
que el cost màxim d'adequació d'un hidrant existent no podrà superar el 50% de l'import
d’instal·lació d'un nou hidrant.
El manteniment de les condicions hidràuliques i del funcionament dels hidrants
correspondrà al municipi on estiguin instal·lats.
Es durà un registre almenys trimestral del manteniment dels hidrants, que comprengui,
al menys, els següents punts:
•
•
•
•

Correcte estat de les canonades
Correcte estat i funcionament de la vàlvula de pas
Correcte estat i funcionament de l'hidrant
Cabal de prou aigua

ANNEX II
APORTACIÓ ECONÒMICA PER A OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’HIDRANTS A
LES VIES PÚBLIQUES PER L’ANY 2017.
CERTIFICAT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES
.
Sr./Sra.:
Secretari / a de
CERTIFIC: que aquesta Entitat ha adjudicat el contracte de l’obra segons les circumstàncies
que a continuació s’expressen:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
OBRA:
AJUNTAMENT:
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ:
CONTRACTISTA:
CIF CONTRACTISTA:
DATA DE L’ADJUDICACIÓ:
DIRECTOR / A DE L’OBRA:
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TITULACIÓ DIRECTOR / A OBRA:
FINANÇAMENT
ENTITATS

PRESSUPOST
DE L’OBRA

APORTACIÓ
ADJUDICACIÓ
ECONÒMICA
DE L’OBRA
APROVADA

BAIXA

CONSELL DE
MALLORCA
AJUNTAMENT
TOTALS
MILLORES REFERIDES A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA

I perquè així consti, i per a la seva remissió al Consell de Mallorca, expedeix el present certificat, amb el vist i plau del batle, a
, a
de
de 2017.

Vist-i-plau
EL BATLE / LA BATLESSA

EL SECRETARI / LA SECRETÀRIA

Sgt.:

ANNEX III
CERTIFICACIÓ D'OBRA
APORTACIÓ ECONÒMICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’HIDRANTS A LES VIES
PÚBLIQUES PER A L’ANY 2017
AJUNTAMENT:
CERTIFICACIÓ NÚM.
DATA COMENÇAMENT OBRES:
CONTRACTISTA
PRESSUPOST APROVAT:
BAIXA (%):

OBRA:
DATA ADJUDICACIÓ:
TERMINI EXECUCIÓ:
PRESSUPOST ADJUDICAT:

Sr./Sra. .…………………………………………….......................................................................,
CERTIFICA: Que les obres executades en el present mes per l'empresa adjudicatària són
valorades, segons el pressupost, de la següent manera:
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PRESSUPOST

IMPORT
ADJUDICAT

IMPORT DE LES OBRES

Euros

EXECUTADES
DURANT EL
MES.

EXEC. MESOS
ANTERIORS.

PENDENT
EXECUTAR.

LIQUIDACIÓ
Import de la certificació
Baixa obtinguda en la contracta

.............……. ..............……. .-

Líquid acreditat al contractista
% I.V.A. 21%

..............…… ................…... .-

TOTAL ABONABLE AL CONTRACTISTA ................…….I perquè consti, i es faci l'abonament, expedeix la present certificació per import
............................................................................................................................................-

de

Palma, .. d ............ de .........
El contractista

Sr/Sra. ...........................

El director de l'obra

Sr./Sra. ................................

ANNEX IV
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LES
APORTACIONS ECONÒMIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O
ADEQUACIÓ D’HIDRANTS A LES VIES PÚBLIQUES.
Sr./Sra._______________________________________________________________
batle/ssa president/a de l’Ajuntament de___________________ amb domicili a
_________________________________________________________
actuant
en
representació de la Corporació,
COMPAREIX
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i
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DECLAR
1. Que l’Ajuntament de _________________________________ no ha demanat cap
altra ajuda d’altres institucions públiques o privades per a l’activitat objecte de
l’aportació econòmica (o, si és el cas, relació de les demanades, amb indicació dels
imports).
2. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.
3. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el
compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària de l’Estat.
4. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca a l'efecte de ser beneficiari de les
aportacions econòmiques per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants a les vies
públiques realitz la present declaració.
................................, ........ d ....................... de 2017
Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament)

ANNEX V
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB RELACIÓ A LES
APORTACIONS ECONÒMIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ
D’HIDRANTS A LES VIES PÚBLIQUES EN FASE DE JUSTIFICACIÓ DE
DESPESES.
Sr./Sra._______________________________________________________________
batle/batlessa president/a de l’Ajuntament de ________________ amb domicili a
_____________________________________________________________________ac
tuant en representació de la Corporació,
COMPAREIX
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i
DECLAR
1. Que les actuacions realitzades i facturades objecte de l’aportació econòmica han estat
executades de conformitat als preus de mercat.
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2. Que les despeses presentades per justificar les aportacions econòmiques per a la
instal·lació i/o adequació d’hidrants i d’honoraris per redacció de projectes i direcció
d’obres corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de l’aportació econòmica.
3. Que l’Ajuntament de __________________________________ no recupera ni
compensa l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca a l'efecte de justificar el cost de
les activitats realitzades en relació a les aportacions econòmiques per a obres
d’instal·lació i/o adequació d’hidrants a les vies públiques realitz la present declaració.
................................, ........ d ....................... de 2017
Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament)
ANNEX VI
MODEL DE 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 (BOE NÚM. 202, DE 22/08/2016).
Sr./Sra.______________________________________________________________
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ______________ amb
domicili a __________________________________________________actuant en
representació de la Corporació,
DECLAR
De conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i
dones (BOE núm. 202, de 22/08/2016), l'Ajuntament/Entitat Local Menor de
____________________________________________amb NIF: __________________
no ha estat sancionat o condemnat en els tres darrers anys per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionat
per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca realitz la present declaració.
................................, ........ d ....................... de 2017
Signat: ........................................................................ (amb el segell de l’Ajuntament)

ANNEX VII
CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA DISPONIBILITAT DE LA XARXA D'AIGUA
POTABLE PER A LA INSTAL· LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D'HIDRANTS PER A
EMERGÈNCIES
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Sr./ Sra. ..................................................................................................., secretari/ ària de
l’Ajuntament d.....................................................................................
CERTIFICA:
Que l'Ajuntament d ........................................................... té la disponibilitat de la xarxa
d'aigua potable per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants per a emergències a través
d'unes aportacions econòmiques del Consell de Mallorca.
I, perquè consti i tengui els efectes adients, s’emet el present certificat amb el vist-i-plau
del Sr. batle/Sra. batlessa.

......................, ........... d............. de ................

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
PROPOSTA DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EL CONSELL DE
MALLORCA EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE FORMACIÓ DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LES ILLES
BALEARS PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Antecedents
1. Atesa la Resolució d’inici d’expedient per a la signatura del Conveni de
col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell de Mallorca
en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local
de les Illes Balears per a l’any 2017, dictada per la Consellera Executiva de
Modernització i Funció Pública, en data 23 de juny de 2017, d’acord amb la
memòria justificativa de la coordinadora de formació per absència de la cap de
servei de formació i amb el vist-i-plau del director insular de Funció Pública, de dia
22 de juny de 2017, i la memòria justificativa complementària de dia 28 de juliol de
2017.
2. Atès que l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de
19 de juliol de 2013, publicat per la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques de 9 d’octubre de 2013 (BOE núm. 252 de 21
d’octubre de 2013), té com a finalitat principal adaptar el text del IV Acord de
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formació contínua en les administracions públiques de 21 de setembre de 2005 al
que disposen les sentències del Tribunal Constitucional, pel que fa a les
competències autonòmiques sobre la gestió de la formació dels empleats públics de
l’Administració local.
3. Atès que l’Acord de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de
l’Administració Local de les Illes Balears de 20 d’abril de 2016 va aprovar el model
de gestió dels fons de formació per a la l’Administració Local de les Illes Balears.
4. Atesa la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de
12 d’abril de 2017 (BOIB núm. 48 de 22 d’abril de 2017), per la qual s’aprova la
convocatòria per a la selecció de plans de formació del personal al servei de
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017, en el marc de l’Acord de
formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.
5. Vist l’informe de fiscalització prèvia amb Núm./Ref.: 283/17 i a efectes d’esmenar
la deficiència no essencial nº1, es redacta novament la proposta d’acord d’aprovació
del conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el
Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017.
Fonaments
1. L’article 14.g) del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual
s’aprova el tex refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 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.
2. Article 1.d), del Decret de la presidència del Consell, de 12 de juny de 2017 (BOIB
núm.73 de 15 de juny de 2017), pel qual es determina l’organització del Consell
Insular de Mallorca, que atribueix als consellers executius i les conselleres
executives la signatura en nom del Consell de Mallorca dels convenis de
col·laboració amb altres entitats públiques o privades relatius a assumptes del
departament
Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següents
Acords
Primer. Aprovar l’expedient relatiu a la realització del Conveni de col·laboració entre
l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell de Mallorca en relació amb els
plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per
a l’any 2017.
Segon. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear
d’Administració Pública i el Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació
del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017, que
s’adjunta com a annex a aquesta resolució.
Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el
Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de
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l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017, en el marc de l’Acord de
formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013
Parts
Catalina Cladera Crespí, presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, en
l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 9.2.a) dels Estatuts de l’entitat,
aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d’abril.
Maria del Carmen Palomino Sanchez, consellera executiva de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca, en virtut de les atribucions conferides per l’article 2.d)
del Decret de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell de
Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015).
Antecedents
1. D’acord amb l’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, corresponen a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució de l’Estatut dels funcionaris de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local.
D’altra banda, i d’acord amb l’article 32.11 de l’Estatut d’autonomia, també
correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que
estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, en desplegament de la seva
legislació, dicti l’Estat, la funció executiva en matèria de legislació laboral i
formació professional contínua.
2. Una de les finalitats preteses amb la creació de l’Escola Balear d’Administració
Pública (en endavant, EBAP), mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei
10/2003, de 28 de desembre, de mesures tributàries i administratives, fou la
integració de la formació de tot el personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears —a més de la formació policial,
d’emergències, de seguretat i de protecció civil—, que fins aleshores exercien
diferents organismes.
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponen a
l’EBAP la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de
l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta
norma afegeix que, en els termes que s’estableixin, correspon a l’EBAP la
realització d’activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres
administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 31/2012, de 13 d’abril, s’aprovaren els Estatuts de l’EBAP.
Segons l’article 4 d’aquests Estatuts, són objectius fonamentals de l’EBAP la
formació i l’avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de les
altres administracions públiques del seu àmbit territorial. Així mateix, segons
l’article 5, per tal d’aconseguir els objectius esmentats, l’EBAP té com a funcions
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promoure, organitzar i gestionar la formació, el reciclatge i el perfeccionament del
personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu
àmbit territorial.
3. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb la Llei 3/2007, correspon
als ens locals la competència en matèria de formació del personal al seu servei, la
qual, alhora, es configura com un dret de caràcter individual dels empleats públics,
en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei.
4. L’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de
juliol de 2013, publicat per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques de 9 d’octubre de 2013 (BOE 252/2013, de 21 d’octubre), té com a
finalitat principal adaptar el text del IV Acord de formació contínua en les
administracions públiques de 21 de setembre de 2005 al que disposen les sentències
del Tribunal Constitucional, pel que fa a les competències autonòmiques sobre la
gestió de la formació dels empleats públics de l’Administració local.
El capítol II de l’Acord de formació esmentat disposa que les administracions
públiques que vulguin finançar accions formatives amb càrrec a l’Acord poden
elaborar plans unitaris, que es caracteritzen perquè afecten el personal d’una sola
administració pública amb, almenys, dos-cents empleats públics —independentment
de les unitats o els òrgans que incloguin—; plans agrupats, que es caracteritzen
perquè afecten el personal de dues entitats locals o més, i plans interadministratius,
que es caracteritzen perquè van destinats als empleats públics de diverses
administracions públiques.
5. Mitjançant l’Acord de gerència de l’INAP de 30 de març de 2017, es modifiquen les
quantitats assignades a l’acord de la comissió general de formació de 31 de gener de
2017. Pel que fa als fons destinats al finançament de plans de formació de les
entitats locals per a l’exercici de 2017, en el marc de l’Acord de formació per a
l’ocupació de les administracions públiques, per a les Illes Balears s’hi preveu una
quantitat de 262.530 euros.
6. El context actual, en què els recursos són limitats i hi ha necessitat d’aprofitar
sinergies entre diferents administracions, aconsella escollir un sistema de gestió del
fons de formació dirigit a l’Administració local que sigui col·laboratiu, en el qual
quedin delimitades clarament les funcions i els rols de cada administració. En aquest
sentit, la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estableixen la possibilitat que les administracions
públiques subscriguin convenis de col·laboració en l’àmbit de les competències
respectives. Així mateix, l’article 6 del Decret 31/2012 pel qual s’aproven els
Estatuts de l’EBAP potencia els convenis com a eina de col·laboració entre l’EBAP
i altres administracions.
7. L’Acord de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració
Local de les Illes Balears de 20 d’abril de 2016 va aprovar el model de gestió dels
fons de formació per a la l’Administració local de les Illes Balears.
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8. L’EBAP ha aprovat el Pla Estratègic 2015-2019, en el qual es defineixen els
objectius estratègics que ha de seguir l’escola en aquest període. Aquests objectius
estan marcats clarament per una línia innovadora en els processos de formació i
selecció que pretén posicionar l’escola en un àmbit de referència en els processos
formatius, la recerca, les publicacions i la selecció dels empleats públics.
Per això, i a l’efecte d’unificar els criteris de participació dels ens locals i la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) en l’elaboració dels seus plans de
formació, és aconsellable establir un instrument que defineixi les normes generals de
col·laboració en matèria de formació i que faciliti la planificació, el disseny i
l’avaluació de les activitats formatives. D’aquesta manera, mitjançant la Resolució de la
presidenta de l’EBAP de 22 d’abril de 2017, s’aprovà la convocatòria per a la selecció
de plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears
per a l’any 2017, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les
administracions públiques de 19 de juliol de 2013, en el si de la qual fou seleccionat el
pla de formació del Consell de Mallorca.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
Primera
Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte fixar les condicions de la col·laboració entre les parts per
planificar, executar, gestionar i finançar el pla de formació del Consell de Mallorca,
seleccionat per l’EBAP i acordat en la sessió de 31 de maig de 2017 de la Comissió
Paritària per a l’Ocupació de l’Administració Local de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en virtut de la convocatòria per a la selecció de plans de formació del
personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017, en el
marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 19 de
juliol de 2013.
Segona
Obligacions de les parts
1. L’EBAP es compromet a dur a terme el suport tècnic, les activitats formatives de
caire transversal, la planificació de les jornades, el suport al disseny de noves
modalitats formatives, l’impuls de noves metodologies i, si s’escau, l’avaluació de
la transferència del coneixement per als plans de formació del personal al servei de
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017 que executin els ens locals
i la FELIB i, en particular, en relació amb el pla de formació del Consell de
Mallorca.
2. El Consell de Mallorca es compromet a planificar, executar i gestionar el seu pla de
formació, en els termes que figuren en la documentació presentada davant l’EBAP
per participar en la convocatòria per a la selecció de plans de formació del personal
al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2017. Així mateix,
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també es compromet a proporcionar a l’EBAP les dades estadístiques a què fa
referència la clàusula quarta d’aquest Conveni.
No obstant això, el pla de formació pot ser objecte de modificacions, sempre que
això no suposi una alteració substancial del contingut originari.
Tercera
Finançament
Amb caràcter general, les actuacions objecte d’aquest Conveni s’han de finançar amb
càrrec als pressuposts de cada una de les parts.
No obstant això, i en virtut del criteri de distribució dels fons destinats al finançament
dels plans de formació de les entitats locals de les Illes Balears per a l’any 2017,
contingut en la base 4.b) de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució de la
presidenta de l’EBAP de 22 d’abril de 2017, l’EBAP ha d’abonar al Consell de
Mallorca fins a un import màxim de 19.707,96 euros , amb càrrec a la partida
pressupostària 78101 121G01 64000 00 FF 16008 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2017, en els termes que
figuren en la clàusula quarta següent.
Quarta
Justificació i pagament del fons
1. Abans del dia 10 de desembre de 2017, el Consell de Mallorca ha de justificar
davant l’EBAP l’execució del pla de formació i el compliment dels termes d’aquest
Conveni, mitjançant la presentació d’un certificat de l’interventor de l’entitat,
segons el model que figura en l’annex 1 d’aquest Conveni.
2. Juntament amb el certificat a què fa referència el punt anterior, el Consell de
Mallorca ha de presentar una memòria d’execució del pla en la qual constin les
activitats formatives impartides i els canvis que ha sofert el pla (supressions,
modificacions o noves activitats), amb l’explicació que justifiqui els canvis.
3. Així mateix, el Consell de Mallorca es compromet a elaborar i enviar anualment a
l’EBAP un recull de les dades estadístiques principals que hagi generat l’execució
del pla de formació, segons el model que figura en l’annex 2. Aquest recull ha de
contenir, com a mínim, les dades següents:
—
—
—
—
—
—

Nombre d’activitats formatives ofertes.
Nombre d’activitats formatives executades.
Nombre d’edicions de les activitats formatives executades.
Nombre d’hores de formació impartides.
Nombre de persones admeses a les activitats formatives.
Nombre de certificats expedits.

3. Un cop que l’EBAP hagi verificat que s’han complert els termes del Conveni,
tramitarà el pagament de l’import previst en la clàusula tercera.
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Cinquena
Comissió de Seguiment
Es crea la Comissió de Seguiment del Conveni, integrada per quatre membres, dos en
representació de l’EBAP i dos en representació del Consell de Mallorca.
Aquesta Comissió s’ha de reunir a sol·licitud de qualsevol de les dues parts, i ha de
resoldre els problemes i els dubtes que es puguin plantejar en relació amb la
interpretació i el compliment del Conveni i, específicament, tot el que afecti el
desenvolupament de les activitats formatives objecte del Conveni.
Sisena
Vigència
1. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data en què se signi fins a l’execució
completa de les actuacions que s’hi preveuen i, en tot cas, acaba el dia 30 de
novembre de 2017.
2. No obstant això, són causes de resolució del Conveni, a més de la voluntat de
qualsevol de les parts manifestada amb una antelació d’un mes, l’incompliment de
qualsevol de les clàusules. En cas de resolució, les parts resten obligades a complir
les actuacions que ja s’hagin iniciat.
Setena
Naturalesa del Conveni
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i, en virtut de l’article 4.1.c) del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, resta exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, l’execució, la modificació, la
resolució i els efectes del Conveni s’han de resoldre, de mutu acord, en el si de la
Comissió de Seguiment. En cas contrari, les qüestions litigioses són de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el
que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
Palma, de de 2017
Per l’Escola Balear d’Administració Pública
ANNEX 1
Model de certificat
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Pel Consell Insular de Mallorca

___________________, interventor/a del Consell de Mallorca,
CERTIFIC:
Que el Consell de Mallorca ha destinat l’import de ___________________ euros, rebut
en virtut del Conveni de col·laboració subscrit entre l’EBAP i el Consell de Mallorca, a
les despeses derivades del pla de formació duit a terme entre el 16 de juny de 2017 i el
30 de novembre de 2017.
I, perquè consti i a l’efecte de conformar l’import del Conveni, expedesc aquest
certificat.
___________________,

de

de 2017

[rúbrica]
ANNEX 2
Recull de dades estadístiques en relació amb els plans de formació de les entitats
locals
Dades de l’entitat local
Nom de l’entitat local
Quantia del fons percebut per al pla de formació
Quantia del fons executat
Nombre d’efectius de l’entitat local
Dades del pla de formació executat per l’entitat local
Nombre d’activitats ofertes
Nombre d’activitats impartides
Nombre d’edicions de les activitats impartides
Nombre d’hores de formació impartides
Nombre de persones admeses a les activitats formatives
Nombre de certificats expedits
Dades sobre les modalitats d’aprenentatge de les activitats formatives
Nombre d’activitats en la modalitat presencial
Nombre d’activitats en la modalitat en línia
Nombre d’activitats en la modalitat semipresencial
Nombre total d’activitats en totes les modalitats
Dades sobre els participants en les activitats formatives
Nombre total d’homes participants
Nombre total de dones participants
Nombre total de participants del grup A1 o equivalent
Nombre total de participants del grup A2 o equivalent
Nombre total de participants del grup B o equivalent
Nombre total de participants del grup C1 o equivalent
Nombre total de participants del grup C2 o equivalent
Nombre total de participants del grup AP o equivalent
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