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RELACIÓ ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 4 DE MARÇ DE 2015 
 

PREDIDÈNCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (18-2-2015). 

VICEPRESIDÈNCIA CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 2. PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'EXPEDIENT PER 
DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2014. 
GRUPO DE MAYORES DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS 
COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, 
any 2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 11 d’abril de 2014, el senyor IMG, en representació de la l’Associació Grupo 
de Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, va 
sol·licitar una subvenció de 560,00 euros pel projecte “activitats”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB 
núm. 96, de dia 17 de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Grupo de Mayores de los 
Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, amb CIF G57398323, per 
import de 280,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 11 d’agost de 2014, registre general d’entrada núm. 26291, el senyor IMG, en 
representació de l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de los 
Colegios de la Guardia Civil, va presentar escrit de renúncia de la subvenció per 
activitats per falta de socis per realitzar les excursions previstes. 
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6. Dia 24 de novembre de 2014, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va resoldre iniciar l’expedient per determinar el reintegrament de 
la bestreta corresponent al 50 % de la subvenció concedida. 

7. Dia 27 de novembre de 2014, es va notificar la resolució anterior a l’Associació 
Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil (avís 
de recepció de dia 17 de desembre de 2014), i transcorregut el termini de quinze dies, 
l’Associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 14 de gener de 2015, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, òrgan instructor de l’expedient, va 
emetre informe justificatiu en relació a l’expedient per determinar el reintegrament del 
50% de la subvenció concedida a l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos 
Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. 

9. Dia 14 de gener de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic relatiu a 
l’expedient per determinar el reintegrament del 50 % de la subvenció concedida. 

10. Dia 12 de febrer de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de conformitat. 

Fonaments 

1. 1. Els articles 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 15 de 
juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol), modificat dia 10 d’octubre de 2011 
(BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 
d'abril), dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril) i dia 25 d’abril de 2014 
(BOIB núm. 59 d’1 de maig), l’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu al 
reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50 % de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors, any 2014,  concedida a l’Associació Grupo de Mayores de los 
Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, CIF G57398323, per import 
de 280,00 euros, degut a la renúncia de la subvenció concedida concedida acceptada 
pel Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre de 2014. 
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Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció (14 d’agost de 2014) fins 
a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos 
Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil.  

3. Notificar aquesta resolució a la Intervenció General del Consell de Mallorca i a 
l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, 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 aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, 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 de reposició. 

 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu 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, es pot interposar, si n’és el cas, 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 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PUNT 3. APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
REGULADOR DE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
D’ALUMNES UNIVERSITARIS ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
LA  UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
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Antecedents 

1. El dia 20/10/2014, el director insular d’Esports, va emetre informe justificant la 
conveniència de signar un conveni de cooperació educativa regulador de les 
pràctiques acadèmiques externes d’alumnes universitaris entre el Consell de Mallorca 
i la Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”, atès que les pràctiques 
acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzades 
pels alumnes universitaris i supervisades per les universitats, sent el seu objectiu 
permetre a aquests aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva 
formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a 
l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva empleabilitat i fomentin la seva 
capacitat d’emprenedoria. 

2. El dia 12 de desembre de 2014, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre iniciar el corresponent expedient per a signar un conveni de cooperació 
educativa regulador de les pràctiques acadèmiques externes d’alumnes universitaris 
entre el Consell de Mallorca i la Universitat Catòlica de València “San Vicente 
Mártir”. 

3. La Intervenció General del Consell de Mallorca ha manifestat el dia 05/02/2015 
informe (núm. ref 9/15) que no és necessari emetre informe de fiscalització, atès que 
aquest expedient no dóna lloc a drets ni obligacions de contingut econòmic per a la 
corporació. 

 

Fonaments 

1. L’article 70.9 de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix com a 
competència pròpia dels consells insulars, entre d’altres, “Esport i lleure. Foment i 
promoció de les activitats esportives i de lleure”. 

2. La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix a 
l’article 11, que són competències dels consells insulars, entre d’altres: 

I. Col·laborar, dins el seu àmbit territorial, amb les altres administracions i amb 
les entitats en el bon desenvolupament de l’esport base. 

II. Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica 
esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi. 

3. El Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes als estudiants universitaris. 

4. D’acord amb l’article 1, lletra c), i la disposició transitòria primera del decret de dia 
15 de juliol pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, 
modificat pel decret de dia 10 d’octubre de 2011, pel decret de dia 15 de març de 
2012 i per decret de dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011, 
BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i 
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BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012) en relació amb la base 23.4 de les d’execució 
del pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2013, correspon al Consell 
Executiu la competència per aprovar els convenis de col·laboració. Per això propòs al 
Consell Executiu la següent: 

 

Proposta d’acord 

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa regulador de les pràctiques 
acadèmiques externes d’alumnes universitaris entre el Consell de Mallorca i la 
Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”. 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR Y EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 

 

En Valencia, a…de….… de 20… 

Y en Palma, a ... de ........ de 20.. 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, D/Dª ABB, con DNI 22669598q, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (en 
lo sucesivo UCV) con CIF G97025787 y domicilio en Valencia, calle Quevedo, N.2 – Código 
Postal 46001, actuando en nombre y representación de la UCV, 

 

Y DE OTRA PARTE, , D. Joan Rotger Seguí, Vicepresidente de Cultura, Patrimonio y 
Deportes, actuando en nombre y representación del Consell Insular de Mallorca, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2 d), del Decreto de organización del Consell de Mallorca de 15 de julio 
de 2011, corregido por el decreto de 19 de julio de 2011 (BOIB de 21 de julio de 2011). 

 

EXPONEN 

 
I 

Que las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa 
realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por las universidades cuyo objetivo es 
permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. 

Que la firma del presente convenio se materializa al amparo de lo previsto en el Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas a los estudiantes 
universitarios. 

II 

Que las entidades firmantes, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, pueden mejorar el desarrollo de sus respectivos cometidos mediante la 
colaboración y la ayuda mutua en el marco de la legislación vigente, como uno de los 
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fundamentos básicos que permiten la formación integral del estudiante universitario y su 
adecuada inserción en el mercado laboral.  

 

III 

Que la UCV tiene encomendada la gestión del Programa de Prácticas Externas, bajo la dirección 
y coordinación del Área de Prácticas, al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Empleabilidad. 

IV 

El presente Convenio no establece relación laboral alguna entre el alumno y el Consell Insular de 
Mallorca, toda vez que, por su naturaleza, ésta es estrictamente académica. Tampoco su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

En consecuencia, se acuerda el presente convenio de cooperación educativa regulador de las 
prácticas académicas externas que tendrá como destinatario a los estudiantes de grado y 
postgrado de la facultad de Ciencias de la actividad física y del deporte de la UCV con las 
siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- 

En el marco del presente Convenio de Cooperación Educativa se suscribirá un Anexo referido al 
estudiante, el lugar, la duración y el período de realización de la práctica, junto con los datos 
identificativos de los tutores de la UCV y el Consell Insular de Mallorca, el proyecto formativo y 
las actividades a realizar durante su vigencia. 

El Proyecto Formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa 
deberá fijar a su vez,  los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se 
establecerán considerando las competencias que debe adquirir el estudiante. Asimismo, los 
contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las 
competencias a adquirir con los estudios cursados. 

 

SEGUNDA.- 

La realización de las prácticas académicas externas recogidas en este Convenio tiene como 
finalidad las siguientes: 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y 
práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en 
que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejora la 
empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

TERCERA.- 

Las citadas prácticas académicas adoptaran la modalidad de prácticas curriculares, que se 
configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudio. 

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios 
correspondiente. 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de 
las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, se 
procurará que sean compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad. 
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CUARTA.- 

Para la realización de las prácticas externas los estudiantes deberán cumplir, en su caso, los 
siguientes requisitos: 

a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vincula las competencias básicas, 
genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la práctica. 

b) En el caso de prácticas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura vinculada con 
dicho reconocimiento, según el Plan de Estudios de que se trate. 

c) No mantener ninguna relación contractual con el Consell Insular de Mallorca en la que se van 
a realizar las prácticas académicas externas, salvo autorización expresa del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 

d) No tener relación de parentesco, entendiéndose por tal hasta el tercer grado por 
consanguinidad o afinidad, o ser cónyuge de los componentes de los órganos de dirección o 
tutores del Consell Insular de Mallorca, salvo autorización expresa del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Empleabilidad. 

 

QUINTA.- 

Las prácticas no comportaran ningún tipo de contraprestación económica por parte del Consell de 
Mallorca. 

De las practicas de alumnos de la UCV que se realicen en la Dirección Insular de Deportes del 
Consell de Mallorca, no se derivará para dicha administración ninguna obligación de carácter 
laboral ni de cotización a la Seguridad Social. 

En el supuesto que se derivase alguna obligación económica (ya sea de carácter laboral, 
tributario, de seguridad social u otro) derivada de la realización de las prácticas objeto de este 
convenio, corresponderá en todo caso asumirlas a la UCV. 

La UCV manifiesta que dispone póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor que cubre 
cualquier riesgo de daños a terceros (incluido el Consell de Mallorca) derivados de las prácticas 
del estudiante. El Consell de Mallorca queda exento de cualquier responsabilidad civil derivada 
de los riesgos mencionados. 

La UCV contratará el correspondiente seguro escolar para los alumnos que se encuentren 
siguiendo este programa prácticas formativas y que sean menores de 28 años. Cuando las 
prácticas desarrolladas no formen parte del plan de estudios o cuando formando parte del plan de 
estudios el alumno sea mayor de 28 años, la UCV gestionará la suscripción de una póliza de 
responsabilidad civil de accidentes que abarque a dichos alumnos. 

La realización de las prácticas previstas en el marco del presente convenio, no tendrá la 
consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de 
antigüedad o reconocimiento de servicios previos. 

 

SEXTA.- 

El estudiante estará sujeto al régimen y dedicación que se establezca en el programa y deberá 
aplicarse con toda diligencia a las tareas que se le encomienden y al cumplimiento de los 
siguientes deberes:  

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la UCV. 

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor 
asignado por la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca bajo la supervisión del 
tutor académico de la UCV. 

c) Mantener contacto con el tutor académico de la UCV durante el desarrollo de la práctica y 
comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los 
documentos e informes de seguimiento y evaluación que le sean requeridos. 
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d) Incorporarse a la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca en la fecha acordada, 
cumplir el horario previsto en el Proyecto Formativo y respetar las normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma. 

e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la 
Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca conforme a las líneas establecidas en el 
mismo. 

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas, previsto en el artículo 14 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas a los 
estudiantes universitarios. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la Dirección Insular de 
Deportes del Consell de Mallorca y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante 
su estancia y finalizada ésta. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la Dirección Insular de 
Deportes del Consell de Mallorca, salvaguardando el buen nombre de la UCV a la que 
pertenece. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios 
de Cooperación Educativa suscritos por la UCV con la Dirección Insular de Deportes del 
Consell de Mallorca. 

 

Al mismo tiempo, el estudiante se beneficiará de los siguientes derechos: 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un tutor de la 
UCV y por un profesional que preste servicios la Dirección Insular de Deportes del Consell de 
Mallorca. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la UCV. 

c) A la obtención de un informe por parte de la Dirección Insular de Deportes del Consell de 
Mallorca, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su 
rendimiento. 

d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora 
de la materia. 

e) A recibir, por parte de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca, información 
de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa 
comunicación con antelación suficiente a la Dirección Insular de Deportes del Consell de 
Mallorca. 

g) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con discapacidad a la 
tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de 
condiciones. 

h) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con 
aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de 
discapacidad. 

 

SÉPTIMA.- 

Para la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes contarán con un tutor de 
la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca y un tutor académico de la UCV. 

El tutor designado por la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca deberá ser  una 
persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios 
para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones 
de tutor académico de la UCV. 

 

El tutor de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca tendrá los siguientes 
derechos: 
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a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la UCV. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

c) Tener acceso a la UCV para obtener la información y el apoyo necesario para el cumplimiento 
de los fines propios de su función. 

d) Aquellas otras consideraciones específicas que la universidad pueda establecer. 

 

Asimismo el tutor de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca tendrá los 
siguientes deberes: 

a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo. 

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

c) Informar al alumno de la organización y funcionamiento de la Dirección Insular de Deportes 
del Consell de Mallorca y de la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y 
riesgos laborales. 

d) Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas 
en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan 
formativo  que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 
comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la 
misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 

e) Emitir el informe final previsto en la cláusula octava de este convenio. 

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 
prácticas. 

g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 
práctica. 

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del estudiante. 

i) Facilitar al tutor académico de la UCV el acceso a la Dirección Insular de Deportes del Consell 
de Mallorca para el cumplimiento de los fines propios de su función. 

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante 
como consecuencia de su actividad como tutor. 

k) Prestar ayuda y asistencia al alumno, durante su estancia en la Dirección Insular de Deportes 
del Consell de Mallorca, para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que 
pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 

 

La designación de tutor académico de la universidad se hará de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la misma, siendo sus derechos y deberes los siguientes:  

Derechos del tutor académico de la UCV: 

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la UCV. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar. 

c) Tener acceso a la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca para el cumplimiento 
de los fines propios de su función. 

 

Deberes del tutor académico de la UCV: 

a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del 
horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 
representación y participación del estudiante. 
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b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la 
Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca y vistos, en su caso, los informes de 
seguimiento. 

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo respecto al inicial. 

d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con la 
legislación vigente. 

e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 
consecuencia de su actividad como tutor. 

f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles 
incidencias surgidas. 

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 
para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 
igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. 

 

OCTAVA.- 

El tutor de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca realizará y remitirá al tutor 
académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el 
número de horas de prácticas realizadas por el estudiante y en el cual podrá valorar, entre otros, 
los siguientes aspectos referidos, en su caso, tanto a las competencias genéricas como a las 
específicas, previstas en el correspondiente Proyecto Formativo: 

a) Capacidad técnica. 

b) Capacidad de aprendizaje. 

c) Administración de trabajos. 

d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que 
tengan dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta 
habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la misma. 

e) Sentido de la responsabilidad. 

f) Facilidad de adaptación. 

g) Creatividad e iniciativa. 

h) Implicación personal. 

i) Motivación 

j) Receptividad a las críticas. 

k) Puntualidad 

l) Relaciones con su entorno laboral 

m) Capacidad de trabajo en equipo. 

n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 

Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas no se elaborará un informe 
intermedio de seguimiento.  

 

NOVENA.-  

La UCV y la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca no adquirirán otras 
obligaciones ni compromisos distintos a los que en este documento se establecen.  
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DÉCIMA.- 

En ningún caso y bajo ningún concepto la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca 
podrá cubrir un puesto de trabajo con los estudiantes, ni siquiera con carácter eventual o interino, 
durante el período establecido para la realización de la práctica. 

 

UNDÉCIMA.- 

La práctica podrá interrumpirse por motivo justificado por cualquiera de las partes, circunstancia 
que será comunicada por escrito al tutor de prácticas correspondiente en el plazo máximo de diez 
días desde su interrupción. 

 

DUODÉCIMA.- 

Los datos de carácter personal de los estudiantes son cedidos a la Dirección Insular de Deportes 
del Consell de Mallorca exclusivamente para las finalidades previstas en este Convenio, 
relacionadas con el desarrollo de prácticas formativas  del estudiante o estudiantes acogidos al 
mismo. En ningún caso podrán ser utilizados para finalidad distinta.  

La UCV informa a los estudiantes de la cesión de los datos y efectúa la misma, de conformidad 
con el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (LOPD) y el artículo 10.4.a) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD).  

La Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca adoptará, sobre los datos personales de 
los estudiantes, las medidas de seguridad previstas en los artículos 89 a 114 RDLOPD. De este 
modo, adoptará las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. 

A su vez, la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca remitirá a la UCV la 
información prevista en la cláusula décima del presente convenio, a través de medio que preserve 
la confidencialidad de los datos personales.  

 

DECIMOTERCERA.- 

Ambas partes se reconocen la posibilidad de informar a través de su página web o por cualquier 
otro medio de la firma de este convenio y de las consecuencias que del mismo se desprenden, 
autorizándose expresamente a estos efectos para disponer del logo o imagen corporativa de la otra 
parte.  

 

DECIMOCUARTA.- 

El presente Convenio de Cooperación Educativa Regulador de las Prácticas Académicas Externas 
estará vigente durante el Curso Académico 2014/2015.  

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día siguiente al de su firma hasta el 31/08/2015 y 
podrá prorrogarse por acuerdo expreso, por escrito y previo a la fecha de finalización de la 
vigencia del presente convenio. 

 

DECIMOQUINTA.-  

La Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca y la UCV se comprometen a resolver 
de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Palma, con 
renuncia de su propio fuero. 

Y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman, por triplicado y a un solo efecto, el 
presente documento. 
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Por la UCV 

 

Por el Consell Insular de Mallorca 

ABB Joan Rotger Seguí 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Universitat Catòlica de València “San Vicente 
Mártir”. 

 

 
PUNT 4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL ESPORTIU FUNGIBLE, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
D’ESPORTS DURANT L’ANY 2015, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 

Antecedents 

1. Dia 29 de setembre de 2014 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, va 
iniciar l’expedient de contractació relatiu al subministrament de material tèxtil 
esportiu i de material esportiu fungible, per al desenvolupament dels programes de la 
Direcció Insular d’Esports durant l’any 2015, d’acord amb l’informe justificatiu del 
director insular d’Esports, de 26 de setembre de 2014. 

2. Dia 3 de novembre de 2014, el cap de la Secció Jurídica de la Direcció Insular 
d’Esports en va emetre l’informe jurídic; dia 1 de desembre de 2014, es va emetre el 
de Secretari General i, dia 23 de febrer de 2015, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. 1.2/15). 

 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol), 
modificat  dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 de 
març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril) i dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, 
de 26 d’abril), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell 
Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions per import superior a 
setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €), quan la competència no correspon al Ple 
del Consell de Mallorca. 
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En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara 
endavant, TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest 
expedient.  

En aquest expedient s’eximeix a l’empresa adjudicatària de que presenti garantia 
definitiva, atès que es tracta d’un contracte de subministrament de material, la 
naturalesa d’aquest, que s’abonarà el preu una vegada subministrat el material,  i que 
es pot revisar el material en el moment de recepció. Tot això d’acord amb el previst a 
l’article 95.1 del TRLCSP, i amb l’objecte d’abaratir costs per a l’adjudicatari i així, 
l’administració es podrà beneficiar econòmicament en els preus unitaris 
d’adjudicació. 

Per tant, propòs al Consell Executiu la següent  

Proposta d’acord 

1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de relatiu al 
subministrament de material tèxtil esportiu i de material esportiu fungible, per al 
desenvolupament dels programes de la Direcció Insular d’Esports durant l’any 2015, 
mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel 
qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol 
empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació 
dels termes del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa 
en el llibre III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha 
d’assistir l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 
del TRLCSP: 

• Presidència: El sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports. Suplent: El sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència. 

• Vocalies:  

o El sr. el sr. Miquel Roca Jaume, cap del Servei d’Esport Base. Suplent: 
el sr. Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de Medicina de l’Esport  

o El sr. Jeroni Mas Rigo,  secretari general del Consell de Mallorca. 
Suplent: el sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt. 



 14

o La sra. Elena Montejo Fuentes, interventora general del Consell de 
Mallorca. Suplent: La sra. Brígida Llinas Ferrer, viceinterventora del 
Consell de Mallorca 

• Secretaria -vocal: La sra. Antonia Cifre Bibiloni. Suplent: La sra. Margalida 
Sbert Casasayas, cap del Servei Jurídic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini 
de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci 
en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar una despesa per al lot 1 (material tèxtil) per l’import total màxim de 
setanta-dos mil tres-cents noranta-quatre euros (72.394,00 €), que es corresponen 
cinquanta-nou mil vuit-cents euros (59.800,00 €), de base imposable, i  dotze mil 
cinc-cents noranta-quatre euros (12.594,00 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA, 
despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 22114 
(RC 22150000159) del pressupost 2015 del Consell. 

I aprovar els següents preus unitaris màxims: 

Article 
Número 

Objecte 

Número 
d’unitats 
previstes 

Preu unitari 
màxim 

(sense IVA) 

IVA 

Preu unitari 

Preu 
unitari 

(amb 
IVA) 

Cost total 

(sense IVA) 

IVA 

 

Cost total 

(amb IVA) 

1 
Samarreta tècnica de 
màniga curta personalitzada. 

1.200 3,50 € 0,74 € 4,24 € 4.200,00 € 882,00 € 5.082,00 € 

2 
Samarreta de cotó de 
màniga curta personalitzada. 

8.000 3,00 € 0,63 € 3,63 € 24.000,00 € 5.040,00 € 29.040,00 € 

3 
Polo de cotó de màniga 
curta personalitzat. 

1.200 6,00 € 1,26 € 7,26 € 7.200,00 € 1.512,00 € 8.712,00 € 

4 
Polo de màniga llarga de 
cotó personalitzat. 

200 8,00 € 1,68 € 9,68 € 1.600,00 € 336,00 € 1.936,00 € 

5 Bermuda personalitzada. 200 11,00 € 2,31 € 13,31 € 2.200,00 € 462,00 € 2.662,00 € 

6 Folre polar personalitzat. 200 11,50 € 2,42 € 13,92 € 2.300,00 € 484,00 € 2.784,00 € 

7 Dessuadora personalitzada. 200 9,00 € 1,89 € 10,89 € 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

8 
Motxilla de niló 
personalitzada. 

3.000 1,00 € 0,21 € 1,21 € 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 € 

9 
Bossa per calçat 
personalitzada. 

3.000 1,50 € 0,32 € 1,82 € 4.500,00 € 960,00 € 5.460,00 € 

10 Pitralls personalitzats. 200 9,00 € 1,89 € 10,89 € 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

11 Gorra personalitzada. 3.000 1,50 € 0,32 € 1,82 € 4.500,00 € 960,00 € 5.460,00 € 

12 
Tube multifuncions 
personalitzat. 

1.000 1,50 € 0,32 € 1,82 € 1.500,00 € 320,00 € 1.820,00 € 

13 
Tallavents 
personalitzat. 

100 12,00 € 2,52 € 14,52 € 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € 
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6. Autoritzar una despesa per al lot 2 (material esportiu) per l’import total màxim de 
trenta-set mil tres-cents trenta-quatre euros amb noranta-tres cèntims (37.334,93 €), 
que es corresponen a trenta mil vuit-cents trenta-vuit euros (30.838,00 €), de base 
imposable, i  sis mil quatre-cents noranta-sis euros amb noranta-tres cèntims 
(6.496,93 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA, despesa que s’ha de finançar amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 20 34101 22114 (RC 220150000158) del 
pressupost 2015 del Consell. 

I aprovar els següents preus unitaris màxims: 

Núm. Objecte 
Total uds. 
previstes 

Preu unit 
màxim 

(sense IVA) 

IVA 
(Preu unitari) 

Preu unit 
amb IVA 

Cost total 
(sense IVA) 

IVA Cost total 

1 Pilota minibasquet nº 3  100 7,00 € 1,47 € 8,47 € 700,00 € 147,00 € 847,00 € 

2 Pilota de bàsquet  nº 5  80 12,00 € 2,52 € 14,52 € 960,00 € 201,60 € 1.161,60 € 

3 Pilota de bàsquet  nº 6  100 12,00 € 2,52 € 14,52 € 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 € 

4 Pilota de bàsquet  nº 7  80 12,00 € 2,52 € 14,52 € 960,00 € 201,60 € 1.161,60 € 

5 Pilota volei platja 30 9,50 € 2,00 € 11,50 € 285,00 € 60,00 € 345,00 € 

6 Pilota de voleibol oficial FIVB 20 55,00 € 11,55 € 66,55 € 1.100,00 € 231,00 € 1.331,00 € 

7 Pilota futbol nº 3 120 9,50 € 2,00 € 11,50 € 1.140,00 € 240,00 € 1.380,00 € 

8 Pilota de futbol sala 62 cm  100 14,00 € 2,94 € 16,94€ 1.400,00 € 294,00 € 1.694,00 € 

9 Pilota de foam 80 5,00 € 1,05 € 6,05 € 400,00 € 84,00 € 484,00 € 

10 Pilota d’entrenament g. Rítmica 12 10,00 € 2,10 € 12,10 € 120,00 € 25,20 € 145,20 € 

11 Bidó d’aigua 4.500 1,50 € 0,32 € 1,82 € 6.750,00 € 1.440,00 € 8.190,00 € 

12 Pilotes de rugby nº 4 3 11,00 € 2,31 € 13,31 € 33,00 € 6,93 € 39,93 € 

13 Pilota atletisme  per llançament 15 45,00 € 9,45 € 54,45 € 675,00 € 141,75 € 816,75 € 

14 Pilota PVC 40 10,50 € 2,16 € 12,66 € 420,00€ 86,40 € 506,40 € 

15 Pilotes d’handbol 48 cm 12 8,00 € 1,68 € 9,68 € 96,00 € 20,16 € 116,16 € 

16 Pilota de plàstic 10 1,50 € 0,32 € 1,82 € 22,50 € 3,20 € 25,70 € 

17 Pot pilotes 3 pilotes tennis 30 2,50 € 0,53 € 3,03 € 75,00 € 15,90 € 90,90 € 

18 Blister 3 agulles (rosca estreta) 5 1,50 € 0,32 € 1,82 € 7,50 € 1,60 € 9,10 € 

19 Blister 3 agulles (rosca ampla) 5 1,00 € 0,21 € 1,21 € 5,00 € 1,05 € 6,05 € 

20 Inflador 10 6,00 € 1,26 € 7,26 € 60,00 € 12,60 € 72,60 € 

21 Compresor elèctric 2 80,00 € 16,80 € 96,80 € 160,00 € 33,60 € 193,60 € 

22 Xarxa portabalons 20 4,00 € 0,84 € 4,84 € 80,00 € 16,80 € 96,80 € 

23 Jocs xarxes bàsquet 5 20,00 € 4,20 € 24,20 € 100,00 € 21,00 € 121,00 € 

24 Xarxa volei senzilla 5 52,00 € 10,92 € 62,92 € 260,00 € 54,60 € 314,60 € 

25 Cinta delimitadora volei platja blava 3 65,00 € 13,65 € 78,65 € 195,00 € 40,95 € 235,95 € 

26 Porteria desmontable 25 87,00 € 18,27 € 105,27 € 2.175,00 € 456,75 € 2.631,75 € 

27 Rodillo aixugapistes 1 180,00 € 37,80 € 217,80 € 180,00 € 37,80 € 217,80 € 

28 Joc de xarxes porteria 10 80,00 € 16,80 € 96,80 € 800,00 € 168,00 € 968,00 € 

29 Banc suec 5 193,00 € 40,53 € 233,53 € 965,00 € 202,65 € 1.167,65 € 

30 Cronòmetre resistent a l'aigua 15 19,00 € 3,99 € 22,99 € 285,00 € 59,85 € 344,85 € 

31 Bidó de pilotes de tennis 10 80,00 € 16,80 € 96,80 € 800,00 € 168,00 € 968,00 € 

32 Cinta entrenament Gimnàstica 5 9,50 € 2,00 € 11,50 € 47,50 € 10,00 € 57,50 € 

33 sticks d’hockey 1 m. Màneg rodó 20 6,00 € 1,26 € 7,26 € 120,00 € 25,20 € 145,20 € 

34 Porteria Hockey 100x65x45 cm 6 48,00 € 10,08 € 58,08 € 288,00 € 60,48 € 348,48 € 
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35 Tanca entrenament atletisme 10 14,00 € 2,94 € 16,94 € 140,00 € 29,40 € 169,40 € 

36 Javalines atletisme d’escuma 5 8,00 € 1,68 € 9,68 € 40,00 € 8,40 € 48,40 € 

37 Banda elàstica làtex 5 55,00 € 11,55 € 66,55 € 275,00 € 57,75 € 332,75 € 

38 Corda d’entrenament g. Rítmica 5 5,00 € 1,05 € 6,05 € 25,00 € 5,25 € 30,25 € 

39 Kanguro botador 5 10,00 € 2,10 € 12,10 € 50,00 € 10,50 € 60,50 € 

40 Joc de minirajoles amb números. 4 18,00 € 3,78 € 21,78 € 72,00 € 15,12 € 87,12 € 

41 Colxoneta amb anses. 8 175,00 € 36,75 € 211,75 € 1.400,00 € 294,00 € 1.694,00 € 

42 Taurell de fusta d’escacs 5 8,00 € 1,68 € 9,68 € 40,00 € 8,40 € 48,40 € 

43 Figures d’escacs 5 15,00 € 3,15 € 18,15 € 75,00 € 15,75 € 90,75 € 

44 Indiakas 12 4,00 € 0,84 € 4,84 € 48,00 € 10,08 € 58,08 € 

45 Mini bàdminton/tennis 4 69,00 € 14,49 € 83,49 € 276,00 € 57,96 € 333,96 € 

46 Martell 350g. Cautxú 10 15,00 € 3,15 € 18,15 € 150,00 € 31,50 € 181,50 € 

47 Pilota llançament 10 6,00 € 1,26 € 7,26 € 60,00 € 12,60 € 72,60 € 

48 Disc foam 15 4,50 € 0.95 € 5,45 € 67,50 € 14,25 € 81,75 € 

49 Xiulet 100 1,50 € 0,32 € 1,82 € 150,00 € 32,00 € 182,00 € 

50 Pala tennis taula 20 2,00 € 0,42 € 2,42 € 40,00 € 8,40 € 48,40 € 

51 Pilotes tennis taula 50 12,00 € 2,52 € 14,52 € 600,00 € 126,00 € 726,00 € 

52 Red nylon tennis taula 25 4,50 € 0,95 € 5,45 € 112,50 € 23,75 € 136,25 € 

53 Hula hoop 20 3,50 € 0,74 € 4,24 € 70,00 € 14,80 € 84,80 € 

54 Testimoni de relleus 15 5,00 € 1,05 € 6,05 € 75,00 € 15,75 € 90,75 € 

55 Dado Foam 5 4,00 € 0,84 € 4,84 € 20,00 € 4,20 € 24,20 € 

56 Joc Diana de terra 8 40,00 € 8,40 € 48,40 € 320,00 € 67,20 € 387,20 € 

57 Conjunt blocs de construcció 10 210,00 € 44,10 € 254,10 € 2.100,00 € 441,00 € 2.541,00 € 

58 Tunnel pleglable psicomotricitat 5 46,00 € 9,66 € 55,66 € 230,00 € 48,30 € 278,30 € 

59 Bat beisbol foam 5 6,50 € 1,37 € 7,87 € 32,50 € 6,85 € 39,35 € 

60 Xanques altes 10 20,00 € 4,20 € 24,20 € 200,00 € 42,00 € 242,00 € 

61 Joc de Shuttleball 11 15,00 € 3,15 € 18,15 € 165,00 € 34,65 € 199,65 € 

62 Set 1 discs tàctils psicomotrius 8 45,00 € 9,45 € 54,45 € 360,00 € 75,60 € 435,60 € 

63 Cinta mètrica 30 m 5 11,00 € 2,31 € 13,31 € 55,00 € 11,55 € 66,55 € 

64 
Cistella recullpilotes. Capacitat 75 
pilotes 

5 
35,00 € 7,35 € 42,35 € 175,00 € 36,75 € 211,75 € 

65 Freesbe 80 1,00 € 0,21 € 1,21 € 80,00 € 16,80 € 96,80 € 

66 Comba 80 2,00 € 0,42 € 2,42 € 160,00 € 33,60 € 193,60 € 

67 Taulell de minibàsquet 2 155,00 € 32,55 € 187,55 € 310,00 € 65,10 € 375,10 € 

      30.838,00 € 6.496,93 € 37.334,93 € 

 

7. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per 
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a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

8. Publicar aquesta acord en el Perfil de contractant. 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DE 
FERM, MILLORES DE SISTEMES DE CONTENCIÓ I TRACTAMENT DE 
CUNETES D’UN TRAM DE LA CARRETERA MA-11 DEL PK 4+500 A 7+900 
I DEL PK 8+300 A 16+900.- CLAU 14-25.0-RF. EXP. 2/2015, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 
Antecedents 

1. Dia 16 de febrer de 2015 el conseller executiu del Departament de d’Urbanisme i 
Territori va iniciar l’expedient de contractació relatiu a l’obra del Projecte de reforç de 
ferm, millores de sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la carretera Ma-
11 del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.0-RF. Exp. 2/2015, 
mitjançant procediment obert, d’acord amb l’informe justificatiu del Sr. Cristòfol 
Massanet Giménez, cap del Servei d’Explotació Conservació, en la mateixa data. 

2. Dia 20 de febrer de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular de Carreteres, en va emetre l’informe jurídic; dia 
23 de febrer de 2015, es va emetre la conformitat del secretari general adjunt i, dia 25 
de febrer de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 2/2015. 

Fonaments 

D’acord amb el paràgraf segon de la disposició transitòria primera del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 
111, de 21 de juliol), modificat dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 
d’octubre), dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril) i dia 11 d’abril de 
2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, 
correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions 
per import superior a dos-cents mil euros (200.000,00 €), en els casos d’obres de 
infrastructura del Departament d’Urbanisme i Territori i quan la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara 
endavant, TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest 
expedient. 

Per tant, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 
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1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç de ferm, millores de 
sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la carretera Ma-11 del pk 4+500 a 
7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.0-RF. Exp. 2/2015, mitjançant procediment 
obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel 
qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol 
empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació 
dels termes del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el 
Llibre III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha 
d’assistir l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 
del TRLCSP: 

President: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d'Urbanisme i Territori 
 Suplent: Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi 
Ambient 
Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 

Explotació 
 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
 Sr. Francesc Grimalt Vigo, enginyer d’Actuació Viària. 
 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària 
Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació del 
Departament d’Urbanisme i Territori. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament d’Urbanisme 
i Territori. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini 
de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci 
en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar una despesa per l’import total de tres milions vuit-cents setanta-un mil set-
cents trenta-un euros amb dinou (3.871.731,19 €), que es corresponen a tres milions 
cent noranta-nou mil set-cents setanta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(3.199.777,84  €), de base imposable, i sis-cents setanta-un mil nou-cents cinquanta-
tres euros amb trenta-cinc cèntims (671.953,35 €), que es corresponen al 21 % de 
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l’IVA, despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 55 45300 
61900 (RC 220150000834) del pressupost vigent del Consell. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies 
naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord 
amb els articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o 
inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per 
a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 

PUNT 7. MODIFICAT NÚM. 1 PROJECTE D’INTERSECCIÓ DEL CARRER 
CONCÒRDIA AMB ELS RAMALS DE L’ENLLAÇ DE SON HUGO 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de la 
cap de Servei de Secretària Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori, de data 
24 de febrer de 2015, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 
26 de febrer de 2015, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció 
Delegada, de 3 de març de 2015,  el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, 
d’acord amb les competències que li han estat atribuïdes per l’apartat d) de l’article 1, 
i la disposició transitòria primera del Decret d’organització del Consell de Mallorca, 
aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol), modificat dia 10 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 de març de 2012 (BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril) i dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril), eleva al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents  
 
Per resolució del conseller executiu d’Urbanisme i Territori, per delegació del Consell 
Executiu, de data 2 de febrer de 2015, es va aprovar l’inici de l’expedient de 
modificació del contracte d’obres corresponent al modificat núm. 1 del Projecte 
d’intersecció del carrer Concòrdia amb els ramals de l’enllaç de Son Hugo.- Clau 14-
09.1-ML.- Exp. 25/2014-M1, en base a l’art. 234.3 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
(d’ara endavant TRLCSP).  
 
En compliment de l’esmentada resolució, i en data 24 de febrer de 2015, mitjançant 
resolució del conseller executiu d’Urbanisme i Territori, per delegació del Consell 
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Executiu, es va aprovar el projecte de modificat núm. 1 del Projecte d’intersecció del 
carrer Concòrdia amb els ramals de l’enllaç de Son Hugo.- Clau 14-09.1-ML.- Exp. 
25/2014-M1, amb un pressupost líquid modificat d’un milió seixanta-tres mil set-
cents vuitanta-dos euros amb deu cèntims (1.063.782,10 €), el que suposa una 
disminució de vint-i-quatre mil cent vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims 
(24.125,27 €), sense variar el termini d’execució, respecte del projecte original. La 
modificació, tenint en compte les variacions dels valors absoluts, representa un 
percentatge de modificació del 9,899%. 
 
Atès que el representat de l’empresa contractista ha manifestat la seva conformitat 
amb l’esmentat projecte modificat mitjançant la signatura del mateix, i també s’ha 
recabat la conformitat del redactor del projecte original, s’han complimentat tots els 
requisits establerts a l’art. 234 del TRLCSP. 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de la 
cap de Servei de Secretària Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori, de data 
24 de febrer de 2015, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 
26 de febrer de 2015, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció 
Delegada, de 3 de març de 2015. 
 
Fonaments 
 
D’acord amb la delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 18 d’abril 
de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril), correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives la facultat de dictar actes administratius en matèria de 
contractació que, d’acord amb la normativa vigent, no requereixen informe previ 
preceptiu de la Secretaria General de la corporació, com és el cas. 
 
Per tant, acord: 
 
1r.- Modificar el contracte de data 9 de desembre de 2014, relatiu al Projecte 
d’intersecció del carrer Concòrdia amb els ramals de l’enllaç de Son Hugo.- Clau 14-
09.0-ML.- Exp. 25/2014, i adjudicar el projecte de modificat núm. 1 del Projecte 
d’intersecció del carrer Concòrdia amb els ramals de l’enllaç de Son Hugo.- Clau 14-
09.1-ML.- Exp. 25/2014-M1, aprovat per resolució del conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori, per delegació del Consell Executiu, en data 24 de febrer de 
2015, a l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA amb CIF A-
08112716 i domicili a l’avinguda Argentina, 4, baixos, 07011 de Palma. 
 
Això de conformitat amb el que a l’efecte disposa l’article 219 del TRLCSP, que un 
cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes 
imprevistes, justificant degudament la necessitat de la modificació en l’expedient. 
Aquestes modificacions no podran afectar a les condicions essencials del contracte. 
 
2n.- Aprovar les conseqüències econòmiques de l’anterior modificació a la baixa, que 
suposa una disminució del pressupost de despesa previst i disposat pel que fa a 
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l’anualitat 2015 de vint-i-quatre mil cent vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims 
(24.125,27 €). La diferència d’aquesta quantia de disminució s’anul·larà de la partida 
pressupostària 55 45300 61900 i al document comptable “AD” núm. 220150000882. 
 
Així doncs, el pressupost total del projecte de modificat núm. 1 del Projecte 
d’intersecció del carrer Concòrdia amb els ramals de l’enllaç de Son Hugo.- Clau 14-
09.1-ML.- Exp. 25/2014-M1, serà d’un milió seixanta-tres mil set-cents vuitanta-dos 
euros amb deu cèntims (1.063.782,10€). El termini d’execució de l’obra no varia. 
 
3r.- Facultar al contractista, si així ho considera oportú, a substituir l’aval presentat 
com a garantia definitiva d’import de quaranta-quatre mil nou-cents cinquanta-quatre 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (44.954,85 €),  per un altre aval d’import quaranta-
tres mil nou-cents cinquanta-set euros amb noranta-quatre cèntims (43.957,94 €), 
import reduït amb la part proporcional de la garantia definitiva derivada d’aquesta 
disminució, que resulta ser de nou-cents noranta-sis euros amb noranta-un euros 
(996,91 €). 
 
4t.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies, comptadors a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, formalitzi el contracte, un cop hagi aportat 
els certificats administratius positius d’estar al corrent del pagament de les obligacions 
tributàries emesos per l’Administració tributària de l’Estat, pel Consell de Mallorca i 
amb la Seguretat Social emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
5è.- Notificar aquest decret a l’adjudicatari. 
 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 

PUNT 8. CONCESSIÓ DEFINITIVA DE  LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
Antecedents: 

En data 26 de juliol de 2012 (BOIB 109 de 28 de juliol de 2012)  el Plè aprovà 
definitivament l’ordenança per la qual es determinen les Bases Reguladores de les 
subvencions en matèria cinegètica i de pesca fluvial. 
 
Atès el Reglament  de subvencions i  ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, de 
26 de juliol de 2001(BOIB núm. 132 de 3 de novembre de 2001). 
 
Mitjançant l’aprovació de la convocatòria en data 12 de novembre de 2015 (BOIB 
158 de 18-11-2014) s’inicià d’ofici el procediment de concessió de les subvencions en 
matèria cinegètica i de pesca fluvial, de caràcter ordinari i en règim de concurrència 
competitiva. 
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En data 10 de desembre de 2014 es reuní la Comissió avaluadora i determinà les 
sol·licituts que complien els requisits per accedir a la convocatòria de subvencions. 

L’òrgan instructor requerí a les entitats sol·licitants amb documentació incompleta, a 
efectes que d’acord amb l’article 7.6 de la convocatòria de subvencions, en el termini 
de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la recepció del corresponent 
requeriment, completassin la documentació, amb l’advertiment que de no fer-ho, se’ls 
considerarà que desisteixen de la seva petició, conformement amb allò que disposa 
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions publiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 

En data 30 de gener de 2015 es tornà a reunir la Comissió avaluadora i determinà les 
sol·licituts que complien els requisits per accedir a la convocatòria de subvencions un 
cop transcorreguts els corresponenents terminis d’esmena concedits a l’efecte. 

Les quanties subvencionables sol·licitades no superen el 100 % del cost del projecte 
subvencionable i que l’import global sol·licitat  és per import de 149.953,92 euros, per 
tant no supera les quanties màximes establertes al punt 4 de la convocatòria, és a dir 
150.000.- €   i d’acord amb el punt 6 de la convocatòria, no és necessari procedir al 
prorrateig. 

L’article 9 de la convocatòria de referència disposa el següent: 

Les propostes de resolució provisional degudament motivada i la definitiva es 
notificaràn als interessats en el domicili que a l’efecte hagin assenyalat en la 
sol·licitut, de conformitat amb el que a l’efecte disposa l’article 24 en els seus punts 
4, 5 i 6 ; i 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. La 
resolució contindrà la relació de sol·licitants als que es concedeix la subvenció amb 
indicació del pressupost del projecte, la puntuació obtinguda i l’import concedit i de 
manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituts.  
 

D’acord amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003 al que remet la convocatòria, Disposa 
que es pot prescindir del tràmit d’audiència als interessats respecte la proposta de 
resolució provisional, quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte 
altres fets ni d’altres al·legacions que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la 
proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. 

Atès que en el cas que ens ocupa, no figuren en el procediment ni són tinguts en 
compte altres fets ni d’altres al·legacions que les adduïdes pels interessats, la proposta 
que l’òrgan instructor realitza en data 2 de febrer de 2015 mitjançant el corresponent 
informe proposta, té el caràcter de definitiva. 

Així mateix informa que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els 
beneficiaris compleixen amb tots els requisits necessaris per accedir a les 
subvencions. 
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Les quanties de les subvencions són coincidents amb els pressuposts presentats i 
admesos, no superant, per tant, el 100 % del cost del projecte subvencionable. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General. 

El Consell Executiu és l’òrgan competent per resoldre la convocatòria de conformitat 
amb l’article 1.f) del Decret de dia 15 de juliol pel qual es determina l’organització 
del Consell Insular de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 d’octubre de 2011, per 
decret de dia 15 de març de 2012 i per decret de dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 
111, de 21 de juliol de 2011, BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 
48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012) en relació amb la 
Disposició Transitòria primera,  i la Base 23.4 de les d’execució del Pressupost de 
despeses 2014 del Consell de Mallorca . 

En base a tot el que s’exposa, i atesa la proposta de l’òrgan instructor de data 2 de 
febrer de 2015, aquesta Consellera Executiva de Medi Ambient proposa al Consell 
Executiu l’adopció del següent 

ACORD 

PRIMER.- Tenir per desistides a les següents entitats de les sol·licituts presentades 
per la subvenció, atès que no han esmenat les deficiències que es relacionen dins el 
termini concedit a l’efecte i per tant no han formalitzat la sol·licitut amb els requisits  
exigits a l’article 8 de la convocatòria de data 12 de novembre de 2015 (BOIB 158 de 
18-11-2014): 

 
ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS D’ARTS TRACIONALS DE 
COSTITX G57158115 

 

- Certificat de l’Agència tributaria (AEAT) d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries. 

-Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredita que 
l’entitat que sol·licita la subvenció està al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 

- Memòria justificativa del projecte a realitzar 

-Còpia compulsada dels estatuts o acta fundacional inscrits en el registre oficial 
corresponent. 

-Còpia de del NIF de l’entitat sol·licitant i del NIF de la persona que signa la 
sol·licitud 

-Documentació acreditativa de la representció en virtut de la qual actua la persona que 
signa la sol·licitud. Certificat del nomenament i vigència del càrrec. 

-Certificat emès conforme als estatuts on consti el nombre de socis de l’entitat 
sol·licitant i el nombre d’hectàrees del vedat o vedats gestionats, si n’és el cas. 
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SOCIETAT DE CAÇADORS DE LLUCMAJOR    G07529183 
 

- Certificat de l’Agència tributaria (AEAT) d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries. 

-Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredita que 
l’entitat que sol·licita la subvenció està al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 

- Memòria justificativa del projecte a realitzar 

-Còpia compulsada dels estatuts o acta fundacional inscrits en el registre oficial 
corresponent. 

-Còpia de del NIF de l’entitat sol·licitant i del NIF de la persona que signa la 
sol·licitud 

-Documentació acreditativa de la representció en virtut de la qual actua la persona que 
signa la sol·licitud. Certificat del nomenament i vigència del càrrec. 

 
 

DELEGACIÓ BALEAR POINTER CLUB ESPAÑOL G96466412 
 

- Memòria justificativa del projecte a realitzar 

-Còpia compulsada dels estatuts o acta fundacional inscrits en el registre oficial 
corresponent. 

-Còpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud 

-Documentació acreditativa de la representció en virtut de la qual actua la persona que 
signa la sol·licitud. Certificat del nomenament i vigència del càrrec. 

-Certificat emès conforme als estatuts on consti el nombre de socis de l’entitat 
sol·licitant i el nombre d’hectàrees del vedat o vedats gestionats, si n’és el cas. 

-Document de dades bancàries 

 
SEGON.- No admetre la sol·licitut de l’entitat ARTS TRADICIONALS DE SÓLLER 
per extemporània, atès que tingué entrada en aquest Consell Insular en data 11 de 
desembre de 2014 amb el número 38613 i el termini per presentar les sol·licituts 
finalitzava dia 5 de desembre de 2014. 

TERCER.- Declarar i disposar la concessió de les ajudes pels imports que es 
relacionen a les entitats que resulten al document annex, que es finançaran amb càrrec 
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a l’aplicació pressupostària 50 17226 48900 (A 220150000181) per import de 
149.953,92 euros. 

QUART.- Anular la diferència entre l’import autoritzat pel Consell Executiu en data 
5 de març de 2014 i el que ara es disposa per import de 46,08 euros (aplicació 
pressupostària  50 17226 48900 (A 220150000181)   

CINQUÈ.- Notificar la concessió de la subvenció als interessats, publicar les 
subvencions concedides a la pàgina web del Consell de Mallorca i al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  

SISÈ.-.  Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern, en el termini d’un mes, comptador a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el 
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PUNT 9. PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERA EXECUTIVA 
DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
L´APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE MALLORCA A 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, PER A L’ANY 2015, 
PER A FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT DE 
2.150.000- EUROS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

ANTECEDENTS: 
 
El President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca sol·licita, en escrit de data 12 
de gener de 2015, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Institut els 



 26

2.150.000-€, corresponents a l’aportació prevista a la partida 50.34150.41000 del 
Pressupost de la Corporació de 2015, per fer front a les seves despeses. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Medi Ambient, de data 21 
de gener de 2015. 
 
Informe jurídic de la Cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de 21 
de gener 2015. 
 
Certificat de reserva de crèdit núm. 220150000021. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General de data 16 de febrer 
de 2015. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient, proposa al Consell Executiu, l’ adopció del següent 
 
 ACORD 
 
1. Aprovar una aportació per a un import de DOS MILIONS CENT CINQUANTA 
MIL(2.150.000-) €, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, CIF Q-
0700374-B, per fer front a les seves despeses, durant l’any 2015. 
 
2. Autoritzar i disposar una despesa per un import de DOS MILIONS CENT 
CINQUANTA MIL(2.150.000-) €, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, CIF Q-0700374-B, Ctra. Palma-Sóller, Qm. 3, 07009 Palma, amb càrrec a 
la partida número 50.34150.41000 del vigent pressupost ordinari del Consell de 
Mallorca i reserva de crèdit amb número d’operació 220140000021, pel motiu abans 
esmentat. 
 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ14/0115, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

Primer. Vist l’expedient sancionador  número CZ14/0115, incoat a D. AMC amb 
DNI 41346786P,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 
de Caça del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.  
 
Segon. D’acord amb allò que preveu l’article 11 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la 
Comunitat  Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, l’interessat a data 
17 de febrer de 2015 va reconèixer la seva responsabilitat en l’esmentat expedient 
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sancionador mitjançant el pagament de la sanció de 2.227,08 euros.(incloent 100 
euros pel rescat de l’arma) 
 
Per tant, des del mencionat dia comença a comptar la retirada de la llicència de caça i 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
Tercer.- L’actual expedient es va iniciar per: 
 
Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord 

Caçar espècies no caçables (mèl·lera) 
 
Article 33 de la Llei 6/2006 Balear de Caça Estris, armes, municions, calibres i 
dispositius auxiliars de la Llei 6/2006 
 
<<1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la caça: 
 
 1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), ceps, 
garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 
 
b) Armes que disparin dards tranquil·lizants. 
 
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 
 
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 
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2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 
zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la 
vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 
 
b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels 
cartutxos utilitzats. 
 
c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària durant la 
caça. 
 
d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de perdigons per 
abatre cabres. 
 
e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
 
3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 
 
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, dispositius 
de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic 
per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 
 
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.>> 
 
Se li va decomissar una escopeta dipositada a Intervenció d’armes, un casset, set tords 
i una mèl·lera. 
 
Per resolució de 12 de novembre de 2014 es va comunicar al Sr. AMC l’inici de 
l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius d’infracció en 
matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i l’òrgan competent per 
resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per poder contestar a l’acusació 
formulada, sense fer ús d’aquest termini. 
 
Atès els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 
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- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb 
el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 
20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-
la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
- Infracció lleu, caçar espècies no autoritzades, no específicament protegides, 
tipificada a l’article 75.1 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial 
(BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que 
disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 60 a 450 €. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 60 euros. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització 
per part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En 
aquest cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada 
espècie caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són 
objecte de cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures 
màximes permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una 
minva en els recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 

 
a) Set exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
b) Un exemplar de mèl·lera (Turdus merula): 3,01€ per exemplar. 
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 L’import total de la indemnització exigible ha estat de 66,08 euros.  

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les 
infraccions, (més 100 euros del rescat de l’arma) ha estat de  2227,08 euros i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant 
un termini de dos anys. 

 
Quart.- En virtut de la competència atribuïda en matèria de caça per la Llei Orgànica 
1/2007, de 1 de març, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
(BOE 052 de 01/03/2007) i el Decret 106/2010 (BOIB 142  de 30/09/2010), de 24 de 
setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a 
les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de 
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca 
fluvial. 
 
Quint.- L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre de 2010) 
sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les 
competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de 
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca 
fluvial. 

Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB núm. 
106 de 30de juliol de 2013). 

Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011 pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 111 de 21/07/2011) que recull a 
l’article 1 Atribucions del Consell Executiu apartat K) “Sancionar les infraccions molt 
greus, excepte les atribuïdes  altres òrgans”. 
Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva de Medi Ambient 
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER.- Sancionar el Sr. AMC, amb DNI  41346786P, amb la retirada de la 
llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en ésser 
responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir de 
la data 17 de febrer de 2015, data del pagament de la sanció. 
SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ14/0115, seguit a 
D. AMC, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  
2.227,08 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 17 de febrer de 2015. 
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no posa fi a la via 
administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió 
de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva recepció, de 
conformitat amb l’establert als articles 107.1, 114 i següents de l’esmentada Llei 
30/1992. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense 
que s'hagi notificat la resolució). 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER.- Si se li sanciona amb la retirada de la llicència de caça i la inhabilitació 
per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta Direcció Insular 
de Caça en un termini màxim de quinze dies, comptadors des de l’endemà a la 
recepció de la notificació de la present resolució. En cas d’incompliment, es podrà 
imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una quantia de fins a tres-cents euros 
diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i 
l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL EXECUTIU DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la finalitat de 
millorar l'eficàcia en l'atorgament de subvencions, estableix la necessitat d'elaborar 
per part dels òrgans de les administracions públiques que en proposin l’establiment, 
un pla estratègic de subvencions, que introdueixi una connexió entre els objectius i 
efectes que es pretenen obtenir, amb els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, amb l'objectiu d'adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les 
subvencions amb les previsions de recursos disponibles. Es tracta d’un instrument de 
planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una 
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 
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En data 14 de novembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca acordà 
aprovar el Pla Estratègic de Subvecions del Consell Insular de Mallorca per l’exercici 
2015 (BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2015). 

Pel que fa al Departament de Medi Ambient el PES 2015 és el següent: 

 

Direcció Insular de Caça 
 

A. Objectius generals 
 

Fomentar l’activitat de la caça dins paràmetres de sostenibilitat i de les pràctiques 
cinegètiques que preservin el medi natural. 
 

B. Objectius específics per destinatari o convocatòria  
 

1. Convocatòria de subvencions per a entitats cinegètiques 
Es tracta d’una convocatòria destinada a subvencionar diferents activitats dutes a 
terme per entitats cinegètiques de l’Illa de Mallorca. La finalitat d’aquestes 
subvencions és socioambiental, i ha d’anar destinades a iniciatives sense afany de 
lucre, les quals promoguin la millora ambiental, i, en conseqüència, la millora 
cinegètica dels terrenys que gestionin dites entitats, o de la pràctica cinegètica que s’hi 
desenvolupi.  
 
2. Federació Balear de Caça (foment espècies cinegètiques)   
Mitjançant el Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de 
setembre de 2010) sobre el traspàs als Consells Insulars les funcions inherents a les 
competències pròpies d’aquestes institucions es traspassen al Consell de Mallorca les 
funcions i serveis inherents a les competències que exercia la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears en matèria de caça i regulació, vigilància i aprofitament de recursos 
cinegètics, com també  de pesca fluvial en el territori de Mallorca.  
 
El vigent decret d’organització del Consell de Mallorca estableix a l’article 7 h) com 
atribució del Departament de Medi Ambient dur a terme la regulació, la vigilància i 
l’aprofitament dels recursos cinegètics.    
 
La Federació Balear de Caça es una federació esportiva, i com a tal és una associació 
de caràcter privat amb funcions públiques de caràcter administratiu, que actua com a 
agent col·laborador de l’Administració pública, tal com ho defineix l’article 52.3 de la 
llei 14/2006, de 17 d’octubre de l’Esport de les Illes Balears. Pot exercir per delegació 
les funcions que li encomana l’Administració, d’acord amb l’expressat en l’article 1.3 
del Decret 33/2004, de 2 d’abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les 
Illes Balears, i té interès manifest a col·laborar amb la pràctica d’aquest esport i amb 
la gestió sostenible dels recursos cinegètics de les Illes Balears, essent, per la seva 
naturalesa, l’única Federació de caça de l’Illa de Mallorca.  L’objecte de la subvenció 
es centra en l’impuls la protecció i foment recursos cinegètics i la promoció de la 
funció social de les societats de caçadors. 
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S’ha de considerar que  la Federació Balear de Caça és una entitat col·laboradora, i la 
seva figura està prevista a l’article 55 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial, que preveu en el seu apartat 2 “Les entitats col·laboradores gaudiran de 
preferència en la concessió de subvencions per al desenvolupament de les seves 
activitats.” Apartat 3 “La Federació Balear de Caça té el caràcter d’entitat 
col·laboradora amb la conselleria competent en matèria de caça en matèries de gestió 
cinegètica, conservació de les espècies de caça i foment de la formació i les bones 
pràctiques cinegètiques”. 
 
Alhora, la Federació Balear de Caça és una federació esportiva centrada en l’activitat 
mediambiental que suposa la caça, i com a tal és una associació de caràcter privat amb 
funcions públiques de caràcter administratiu, que actua com a agent col·laborador de 
l’Administració pública, tal com ho defineix l’article 57.1 de la Llei 3/95 de l’Esport 
Balear. Per tant, és interlocutor vàlid amb la conselleria i té interès manifest a 
col·laborar amb la bona pràctica d’aquest esport, i amb la gestió sostenible dels 
recursos cinegètics de les Illes Balears, essent, per la seva naturalesa, l’única federació 
de caça de les Illes Balears. 
 

C. Efectes prevists 
 

Núm. total d’entitats beneficiàries de subvenció: 45-50 
Núm. d’actuacions: 75-100 
Núm. de subvencions major o igual a 3.000 euros: 50 
Núm. de subvencions menor o igual a 3.000 euros: 50 
Percentatge de compliment d’actuacions subvencionable: 90-100% 
 

D. Termini d’Execució 
 

 
En relació a: 
 

- Convocatòria de subvencions per a entitats cinegètiques 
 
- Federació Balear de Caça (foment espècies cinegètiques)  

 
 

Al llarg de l’exercici pressupostari 2015 
 

E. Pressupost previst   
 

Convocatòries: 
50.17226.48900, Altres transferències servei de caça  any 2015: 150.000,00 € 
Aplicacions  nominatives: 
50.17226.48901, Sub. Fed. Balear de Caça (Foment espècies cinegètiques) any 2015: 
90.000,00 €  
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F. Fonts de finançament 
 

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell 
de Mallorca. 
 

És necessari modificar el Pla Estratègic pel que fa al Departament de Medi 
Ambient  per tal d’adequar-lo als objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

 
En base a l’anterior, aquesta consellera executiva proposa al Consell Executiu 

del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Eliminar del Pla Estratègic de Subvencions del Consell de 

Mallorca per l’any 2015 aprovat per acord del Consell Executiu de data 14 de 
novembre de 2014,  de la Direcció Insular de Caça la següent: 

 
Federació Balear de Caça  
50.17226.48901, Sub. Fed. Balear de Caça (Foment espècies cinegètiques) any 2015: 
90.000,00 €  

 
SEGON.- Afegir al Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per 

l’any 2015 aprovat per acord del Consell Executiu de data 14 de novembre de 2014, 
dins la Direcció Insular de Caça del Departament de Medi Ambient,  la següent: 

Repoblació perdiu roja 

A.     Objectius generals 

La perdiu roja és una espècie cinegètica que reb una forta pressió de caça, i que si bé 
presenta poblacions estables o abundants, els darres anys, a certes zones de l'illa de 
Mallorca, a altres succeix el contrari. Atès l'àmbit territorial de les societats de 
caçadors, que tenen una implantció geogràfica amb vedats que cobeixen un terç de 
l'illa de Mallorca, suposen els ens adequats per fer un programa de repoblació de 
perdiu roja dirigit en part a augmentar l'èxit reproductor, i en part a absorbir la pressió 
de caça a certes zones.  

 B.     Objectius específics per destinatari o convocatòria  

Cada societat de caçadors sense afany de lucre pot repoblar el seu vedat amb un 
nombre de perdius proporcional a l'extensió del seu territori, en funció de la densitat 
de població existent i de la pressió de caça prevista. L'objectiu específic directe és 
aconseguir que cada vedat d'àmbit municipal gestionat per una societat de caçadors 
locals disposi d'un reforç poblacional de perdiu que permeti millorar el seu estat 
demogràfic. L'objectiu indirecte és que els vedats adjacents es benefeciin  assolint uns 
efectes d'interès general.   

C.     Efectes prevists 
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Núm. total d’entitats beneficiàries de subvenció: 80-100. 

Núm. d’actuacions: Idem. 

Núm. de subvencions major o igual a 3.000 euros: 0 

Núm. de subvencions menor o igual a 3.000 euros: 45 

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionable: 90-100% 

 D.     Termini d’Execució 

De juny 2015 a juny 2016.  

E.      Pressupost previst   

 40.000 €  

Convocatòries: 

50.17226.48900, Altres transferències servei de caça  any 2015: 40.000.- 

 
TERCER.- Publicar aquestes modificacions al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 
PUNT 12.  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA MMTS EN REPRESENTACIÓ DE ATAT CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2014.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
ANTECEDENTS 
 
La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de 
«Tractaments re habilitadors sociosanitaris» dins del marc de la convocatòria d’ajudes 
econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials (IMAS) per l’any 2014. 
 
El dia 21 de novembre de 2014 es resolgué la convocatòria resultant denegada l’ajuda 
del concepte referit pels motius recollits a l’informe proposta de la Secció de 
Prestacions de l'Àrea de Persones Discapacitades. 
 
La persona interessada va presentar recurs d’alçada contra la denegació de l’ajuda.  
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La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que la 
sol·licitud de l'ajuda he estat presentada fora de termini en el marc de la convocatòria 
d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de l'IMAS per a 
l'any 2014. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 10 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 15 de gener de 2015 per la 
senyora MMTS, en representació de ATAT,  contra la resolució de la presidenta de 
dia 21 de novembre de 2014 de concessió i denegació d’ajudes econòmiques per a 
persones amb discapacitat.  
 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
 
PUNT 13.  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL SENYOR 
PAP CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
ANTECEDENTS 
 
El recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «Adquisició 
d'altres vehicles (scooter, tricicles, bicicletes)» dins del marc de la convocatòria 
d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per l’any 2014. 
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El dia 21 de novembre de 2014 es resolgué la convocatòria resultant denegada l’ajuda 
del concepte referit pels motius recollits a l’informe proposta de la Secció de 
Prestacions de l'Àrea de Persones Discapacitades. 
 
La persona interessada va presentar en data 5 de desembre de 2014 recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que no es 
considera estrictament acreditada, amb la presentació de la fotocòpia del document 
aportat per l'interessat, la concordança entre la discapacitat i el concepte sol·licitat (un 
scooter). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 10 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 5 de gener de 2015 pel senyor 
PAP contra la resolució de la presidenta de dia 21 de novembre de 2014 de concessió 
i denegació d’ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat.  
 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
 
PUNT 14.  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL SENYOR 
SMM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
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ANTECEDENTS 
 
Antecedents:  
 
El recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «Audiòfon» 
dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones 
amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per l’any 2014. 
 
El dia 21 de novembre de 2014 es resolgué la convocatòria resultant denegada l’ajuda 
del concepte referit pels motius recollits a l’informe proposta de la Secció de 
Prestacions de l'Àrea de Persones Discapacitades. 
 
La persona interessada en data 20 de gener de 2014 va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que l'ajuda pel 
concepte d'un audiòfon esquerre ja li ha estat concedida d'acord amb els requisits 
assenyalats en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a 
persones amb discapacitat de l'IMAS per a l'any 2014. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 10 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 20 de gener de 2015 pel 
senyor SMM contra la resolució de la presidenta de dia 21 de novembre de 2014 de 
concessió i denegació d’ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
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PUNT 15.  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA CCV CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 21 DE NOVEMBRE 
DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
ANTECEDENTS 
 
El recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «Audiòfon» 
dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones 
amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per l’any 2014. 
 
El dia 21 de novembre de 2014 es resolgué la convocatòria resultant denegada l’ajuda 
del concepte referit pels motius recollits a l’informe proposta de la Secció de 
Prestacions de l'Àrea de Persones Discapacitades. 
 
La persona interessada en data 21 de gener de 2015 va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que l'ajuda pel 
concepte d'un audiòfon esquerre ja li ha estat concedida d'acord amb els requisits 
assenyalats en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a 
persones amb discapacitat de l'IMAS per a l'any 2014. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 10 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
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Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 21 de gener de 2015 per la 
senyora CCV contra la resolució de la presidenta de dia 21 de novembre de 2014 de 
concessió i denegació d’ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
 
 
PUNT 16.  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA MVPRV, COM A PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ BALEARS 
VIDA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 29 D'OCTUBRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L'associació Balears Vida va sol·licitar una ajuda econòmica pel projecte «Ajudes a la 
maternitat de dones en risc d'exclusió social i les seves famílies» dins del marc de la 
convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria 
de serveis socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per l’any 2014. 
 
El dia 29 de novembre de 2014 es resolgué la convocatòria resultant denegada l’ajuda 
pel projecte abans esmentat pels motius recollits a l’informe proposta de la Secció de 
Prestacions de l'Àrea de Persones Discapacitades. 
 
L'entitat interessada en data 12 de gener de 2015 va presentar recurs d’alçada contra la 
denegació de l’ajuda.  
 
La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que incompleix 
el punt 1er de la convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats que duen a terme 
activitats en matèria de serveis socials de l'IMAS per a l'any2014 el qual diu: « Així 
mateix, queden exclosos d'aquesta convocatòria aquelles entitats que reben una 
subvenció nominativa o un contracte o concert per part de l'IMAS» i l'associació 
Balears Vida va ser adjudicatària en data 30 de maig de 2013 d'un contracte menor 
amb l'IMAS. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
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II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 10 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 12 de gener de 2015 per la 
senyora MVPRV com a presidenta de l'associació Balears Vida contra la resolució de 
la presidenta de dia 29 d'octubre de 2014 de concessió i denegació d’ajudes 
econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA 
AL CONSORCI “EUROLOCAL MALLORCA” PER A DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Cooperació 
Local: 
 
Atès que amb data 2 d’abril de 2009 s’autoritzà definitivament el conveni per 
constituir i crear el CONSORCI “EUROLOCAL MALLORCA” amb l’Ajuntament de 
Palma i el Consell de Mallorca, aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca de 
dia 5 de febrer de 2009. 
 
Atès que el consorci “Eurolocal Mallorca”, mitjançant petició de data 30 de gener de 
2015, ha sol·licitat una aportació económica al Consell de Mallorca corresponent a 
l'exercici 2015, amb càrrec a l’aplicació presssupostària 65.92450.46701, per un 
import de 85.000,00 €.   

 
Atès que el Departament de Cooperació Local té pressupostada despesa per fer una 
aportació per a l’any 2015 a favor del Consorci “EUROLOCAL MALLORCA” per 
import de 85.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.92450.46701, 
RC 220150000322. 
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Atesos aquests antecedents, la sotasignant, secretaria tècnica d’Urbanisme i Territori i 
de Cooperació Local, proposa al conseller executiu del Departament de Cooperació 
Local que elevi al Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 
ACORD 
1.- Concedir una aportació econòmica de vuitanta-cinc mil euros (85.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 65.92450.46701, RC 220150000322, al consorci 
“Eurolocal Mallorca”, CIF: Q-0700590C, i domicili al c/ Palau Reial, 1, 07001 Palma, 
per a despeses de funcionament del consorci. 
 
2.- Aprovar, autoritzar i disposar una aportació econòmica a favor del consorci 
“Eurolocal Mallorca”, CIF: Q-0700590C per import de vuitanta-cinc mil euros 
(85.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.92450.46701, RC 
220150000322 per a despeses corrents de funcionament del Consorci. 
 
3.- L’aportació dinerària s’haurà de justificar amb la presentació dels comptes anuals 
de l’entitat degudament aprovats i informats per la Intervenció del consorci referits a 
l’exercici en el qual es concedeix l’aportació amb data màxima de presentació: 31 
d’octubre de l’any 2016, i es sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i 
control de la Intervenció General del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
 

PUNT 6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA Y LES MERCANTILS SOCIEDAD ALCAMPO SA Y 
IMMOCHAN ESPAÑA SA PER A L'EXECUCIÓ DE LA SORTIDA 2 DEL 
CENTRE COMERCIAL ALCAMPO.  

S’acorda fer un recés per recabar determinada informació  en relació a aquest punt. 
 
Reiniciada la sessió, es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori: 
 
En data de febrer de 2012 es va redactar el projecte de construcció del desdoblament 
de la carretera Ma-30 i millora de l’enllaç entre el eix central (Ma-13+Ma-13a) i la 
Ma-30 i nous accessos la centre comercial- TM de Marratxí (Millora de accessos a 
Palma), el qual va ser aprovat definitivament en data 4 d’abril de 2012.  

 
En els  plànols de les expropiacions i la valoració de les expropiacions del projecte de 
construcció del desdoblament de la carretera Ma-30 i millora de  l‘enllaç entre l’eix 
central (Ma-13+Ma-13a) i la Ma-30 i nous accessos al centre comercial Clau 10-22.0-
DC esmentat,  figuren l’ocupació d’uns metres de les parcel·les núm. 18 i núm. 16 a 
nom de Alcampo S.A. i Alcampo S.A. – Immochan España S.A., qualificades de sòl 
urbà. 
 
La Sociedad Alcampo, S.A., en el seu escrit d’al·legacions de 26 de novembre de 
2012, presentat el 27 de novembre de 2012, al Servei d’Expropiacions del Consell de 
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Mallorca, insistia en què;  el parc comercial Alcampo en l’actualitat està dotat de 
quatre sortides que estan operatives des de què el parc es va posar en funcionament, 
que amb el nou projecte (millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13 +Ma-13A) i la 
Ma-30 i nous accessos a Alcampo –TM de Marratxí) es preveuen dues úniques 
sortides de vehicles del parc comercial, una ja existent i que es manté, i l’altra que, 
malgrat està prevista no està entre les obres a executar com a part del projecto aprovat 
(sortida 2),  que aquesta darrera sortida es troba dins la zona de reserva marcada i que, 
per tant, la seva execució per qualsevol  tercer es fa inviable per les previsions de 
l’article 30 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, que el normal desenvolupament de l’activitat requereix que 
s’executi aquesta sortida dins del projecte aprovat, que la reducció d’una de les 
sortides de vehicles que en aquest moment estan operatives generarà un perjudici a 
aquesta mercantil, que no esta obligada a suportar. I per tots els motius exposats 
sol·licitava que es confirmés per part del Consell la seva responsabilitat en l’execució 
de l’esmentada sortida i l’assumís. 

 
Dia 30 de novembre de 2012, l’enginyer d’Actuació Viària, va emetre un informe en 
resposta a l’escrit d’al·legacions de la Sociedad Alcampo, S.A. En aquest informe 
establia una sèrie de discrepàncies en relació a les qüestions plantejades per la 
Sociedad Alcampo S.A. 

 
D’acord amb l’informe esmentat resulta que el projecte disposa de tres sortides: manté 
dues de les existents i deixa una tercera com a prevista per la seva execució  però 
sense incloure-la en les actuacions a desenvolupar en l’obra (sortida futura 2). 

 
Cita a més, que en el projecte de traçat previ al projecte constructiu aprovat si es 
preveia dotar la sortida futura 2 esmentada, però amb una configuració diferent a la 
que actualment es planteja, i que dita sortida futura 2 va quedar eliminada en el 
projecte constructiu definitiu, justificant-se aquest fet en què durant la fase de 
redacció del projecte constructiu es va acordar verbalment amb Alcampo S.A. que 
l’execució d’aquesta sortida 2 s’inclouria dins de les actuacions de desenvolupament 
comercial que aquesta societat tenia previstes. Així el futur vial de sortida es podria 
ajustar de manera adequada als nous usos de la finca, per la qual transcorre i la solució 
seria la més adequada ja que no implicava cost d’expropiació. En fase més recent i 
amb posterioritat a l’aprovació del projecte, Alcampo S.A. va notificar la suspensió de 
les actuacions previstes, i amb aquesta la impossibilitat d’executar per la seva part la 
sortida esmentada.   

 
En el mateix informe, segons criteri del tècnic que  subscriu si és necessària l’ 
execució d’aquesta sortida, i que la disposició plantejada és la més adequada des del 
punt de vista funcional i d’afecció a serveis existents, però que no ho és a priori des 
del punt de vista de cost, degut exclusivament, al sobrecost que suposa l’expropiació 
dels terrenys ocupats pel vial, no obstant això aquest punt quedaria subsanat si es 
realitzés la cessió dels terrenys esmentats per part d’ Alcampo S.A.. 

 
Continua dient l’informe que l’execució de l’obra integral del desdoblament de la 
carretera Ma-30, una vegada finalitzada, representarà indubtablement beneficis a 
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l’activitat comercial que a la zona es desenvolupa, en quan a què se millora 
l’accessibilitat a la mateixa des de les vies de la xarxa principal de l’ illa. 

 
En referència a la sol·licitud d’Alcampo de col·laboració d’aquesta Administració en 
la construcció d’una nova sortida del centre comercial que alleugeri els efectes de la 
desaparició d’altres sortides amb motiu de les obres de millora de  l‘enllaç entre l’eix 
central (Ma-13+Ma-13a) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial, el director 
insular de carreteres, mitjançant un ofici de dia 4 de desembre de 2012, va comunicar 
a Alcampo que atès l’informe de l’enginyer d’actuació viària en què confirma que de 
les quatre sortides de les quals disposava el centre comercial, segons el projecte es 
queden en dues i que del projecte es dedueix que hi podria haver una nova sortida en 
la zona de reserva, aquesta administració podria col·laborar amb la construcció 
d’aquesta nova sortida que proposa la societat del centre comercial sempre que la 
propietat aportes els terrenys necessaris.    
 
La mercantil Immochan España SAU, titular de la parcel·la núm. 15 i núm. 16  del 
projecto de compensació de la Unitat d’Execució UE 6.03 Alcampo de Marratxí, 
acreditada mitjançant informes del registro de la propietat, va manifestar, mitjançant 
escrit de dia 27 de febrer de 2013, que concedia autorització al Consell de Mallorca 
per entrar a les parcel·les 15 i 16 del projecto de compensació de la Unitat d’Execució 
UE 6.03 per executar les obres relatives a la sortida  2 en el marc del projecte de 
millora de l’enllaç entre l’eix central (Ma-13) i la Ma-30 i nous accessos a Alcampo –
TM de Marratxí per part d’aquesta administració. I supeditava aquesta autorització a 
una sèrie de requisits, determinats en l’expositiu, entre ells els de no ocupar més sòl 
del mercat en un plànol que adjuntava com Anex I al seu escrit.  

 
El cap de servei d’Expropiacions de la Direcció Insular de Carreteres, en l’informe de 
29 de gener de 2014, sobre l’anàlisi de la reclamació presentada per la Sociedad 
Alcampo, S.A., mitjançant el seu escrit de 26 de novembre de 2012, relativa a la 
valoració de les perdues ocasionades a l’activitat comercial per la disminució en la 
capacitat de sortida del centro comercial, arriba a la conclusió que l’execució del vial 
de sortida cap a la Ma-30 nord i sud, es necessària per al correcte desenvolupament de 
l’activitat comercial de la zona, i  que la no execució del vial esmentat de forma 
coordinada amb la resta de l’ obra principal produiria un perjudici a l’activitat 
comercial, amb un cost econòmic en concepte d’indemnització major que el cost del 
vial. 
 
Dia 2 de març de 2015  ha estat supervisat el projecte d’obres complementàries  a la 
millora de l’enllaç entre l’eix Central (Ma- 13+Ma-13A) i la Ma-30, i nous accessos 
al centre comercial, que defineix les obres complementàries necessàries i no previstes 
en el contracte vigent l’actuació 1 consisteixen en donar continuïtat a l’eix 204 previst 
al projecte i es connecta a la rotonda de l’eix 203. A l’apartat 1.2.1 de la Memòria del 
projecte es troba justificat les circumstàncies imprevistes que han dut a la 
conveniència d’executar de manera completa aquest vial. Les obres del nou vial i la 
rotonda són executades pel Consell Insular de Mallorca en terrenys urbans de la 
Unitat d’Execució UE 6.03 Alcampo de Marratxí que han estat objecte d’expropiació. 
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El coordinador en cap de la Direcció Insular de Carreteres i director de l’obra i 
l’enginyer director de la obra, el dia 24 de febrer de 2015, van informar que les unitats 
d’obra previstes per l’execució de l’actuació de prolongació de l’eix 204 fins 
connectar-se a la rotonda de l’eix 203 del Projecte de Construcció són les habituals en 
obra civil i no es recull cap treball relatiu a canvis de serveis ja que únicament es té 
coneixement d’una xarxa de gas distribució i el seu desenvolupament no interfereix a 
l’execució de l’actuació.  

 
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 2 de març de 
2015 i l’informe de fiscalització de conformitat de la intervenció delegada, el 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori eleva al Consell Executiu per ser l’òrgan 
competent en aplicació de l’article 1.c) del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca de dia 15 de juliol de 2011(BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) 
modificat el dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011), el 
dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012) i el dia 11 d’abril de 
2012 (BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012), la següent proposta d’ 
 

ACORD 

1- Aprovar el conveni  de col·laboració entre el Consell de Mallorca i les societats 
mercantils Alcampo S.A. e Immochan España, S.A. per a l’execució de les obres de 
construcció del vial 2, del projecte de construcció del desdoblament de la carretera 
Ma-30 i millora de  l‘enllaç entre l’eix central (Ma-13+Ma-13a) i la Ma-30 i nous 
accessos al centre comercial en els termes següents:   

 
« CONVENIO ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, LA ENTIDAD 
IMMOCHAN ESPAÑA S.A. Y LA ENTIDAD ALCAMPO, S.A. SOBRE LA 
COLABORACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE LA SALIDA 2 A TRAVÉS DEL 
RAMAL DE ACCESO DIRECTO A LA MA-30 EN SENTIDO OESTE 

 
 

En Palma de Mallorca, ..... 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Sr. Mauricio Rovira de Alós, Consejero Ejecutivo de Urbanismo y 
Territorio del Consell de Mallorca, en representación de esa institución, con  C.I.F. 
S-0711002F y domicilio en la Calle Palau Reial, núm. 1, 07001, de Palma de 
Mallorca. 
 
De otra parte, el Sr.Manuel Teba Torres, mayor de edad, de nacionalidad española, 
con D.N.I.7525364V, en nombre y representación de la mercantil IMMOCHAN 
ESPAÑA, S.A. con C.I.F.A58513631, y domicilio en la calle Santiago de Compostela 
Sur, s/n, Edificio de Oficinas de La Vaguada, 28029, Madrid, en virtud de los poderes 
otorgados en Madrid, ante Notario D. Ignacio Martínez Gil-Vich, el día 8 de 
septiembre 2005, con número de protocolo 352. 
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Y de otra parte, el Sr. Javier Marín Santolaya, mayor de edad, de nacionalidad 
española, con D.N.I. 16.539.191-Y, en nombre y representación de la Sociedad 
Alcampo, S.A. con C.I.F. A28581882, y y domicilio en la calle Santiago de 
Compostela Sur, s/n, Edificio de Oficinas de La Vaguada, 28029, Madrid, en virtud 
de los poderes otorgados en XXXXX, ante Notario D. XXXXXXX, el día XX de 
XXXXXXX de XXXX, con número de protocolo XXXX. 
 
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíproca 
capacidad legal para obligarse, y a tal fin, 
 
 

EXPONEN 
 
1. Que, el Consell de Mallorca tiene atribuidas, en su ámbito territorial, las funciones 
ejecutiva, de gestión, inspectora y sancionadora en materia de carreteras, como 
consecuencia de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de atribución de competencias a 
los consejos insulares en materia de carreteras y caminos, y al amparo de lo previsto 
en el artículo 9 del artículo 39 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y demás 
artículos concordantes de la legislación sobre consejos insulares. 
 
En concreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de dicha Ley, corresponde al 
Consell de Mallorca todas las funciones ejecutivas y de gestión que venían atribuidas 
a la Administración autonómica en la materia, incluyendo expresamente, las relativas 
a la realización de estudios, anteproyectos y proyectos de carreteras directamente o a 
través de la dirección de servicios contratados con esta finalidad así como la 
ejecución, dirección o inspección facultativa de las obras de nueva construcción y 
mejora de la red viaria, incluida la tramitación de expedientes de expropiación que 
pudieran requerir dichas obras. 

 
Al amparo de tal competencia, el Consell de Mallorca el día 4 de abril de 2012 
aprobó definitivamente el proyecto de “Mejora del enlace entre el eje central (Ma-
13) y la Ma-30 y nuevos accesos a centro comercial –TM de Marratxí” que según el 
ingeniero de Actuación Viaria disponía de tres salidas; mantiene dos salidas de las 
cuatro salidas existentes que son la salida 1 a través del ramal de acceso directo a la 
Ma-13 i la salida 4 en el lado norte que confluye en la trama urbana de la 
urbanización de son Ramonell y deja una tercera como prevista para su ejecución 
pero sin incluirla en las actuaciones a desarrollar en la obra la denominada salida 2 
a través del ramal de acceso directo a la Ma-30 en sentido oeste. 
 
En el proyecto de trazado si se preveía la salida 2 pero con una configuración 
distinta que entonces se consideró adecuada por tener menor coste de expropiación, 
dicha salida quedó eliminada en el proyecto constructivo definitivo ya que tenía que 
ser ejecutada por la sociedad Alcampo, SA. 
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2. Que la sociedad mercantil Alcampo, S.A. es cotitular del centro comercial existente 
en la parcela 13 del proyecto de reparcelación de la Unidad de ejecución UE 6.03 de 
Marratxí. 
 
El 27 de noviembre de 2012 la sociedad Alcampo, SA confirmó que dichas obras 
están incluidas en la zona de reserva del Plan Director Sectorial de Carreteras  por 
lo que su ejecución por terceros resulta inviable de acuerdo con lo que establece el 
artículo 30 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo y que el normal desarrollo de la 
actividad que esta mercantil viene realizando en el parque comercial requiere que 
esa Dirección ejecute, como parte del proyecto la salida 2 prevista en el proyecto 
aprobado.  
 
3. Que la sociedad mercantil Immochan España, S.A. es cotitular del centro 
comercial existente en la parcela 13 del proyecto de reparcelación de la Unidad de 
ejecución UE 6.03 de Marratxí, además de ser la propietaria de las parcelas núm. 15 
i núm. 16 del citado proyecto. 
 
Que esta sociedad mediante escrito de 27 de febrero de 2013,manifiesta que concede 
autorización al Consell de Mallorca, para que, respetando la titularidad y los 
derechos edificatorios inherentes a la misma cuyo aprovechamiento y materialización 
se reserva, ejecute sobre su propiedad las obras relativas a la salida prevista en el 
plano que se aporta mediante Anexo I.   
 
Expuesto lo que antecede, las partes formalizan el presente Convenio de 
colaboración, con sujeción a las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- El objetivo de este convenio es articular la colaboración entre el 
Consell de Mallorca y las sociedades mercantiles Alcampo, S.A. e Immochan España, 
S.A., para la construcción de una salida del centro comercial que reduzca los efectos 
de la desaparición de las otras dos salidas con motivo de las obras previstas de 
“Mejora de enlaces entre el eje Central (Ma-13) y la Ma-30 y nuevos accesos a 
Alcampo –TM de Marratxí. 
 
SEGUNDA.- Las partes mediante el presente convenio, acuerdan los derechos y 
obligaciones que cada una ellas asumen en relación con la financiación y ejecución 
de las obras mencionadas, que se detallan a continuación:  
  
-  Por parte del Consell de Mallorca:  

 
a) Contratar y financiar las obras de construcción de un vial de salida del 

centro comercial sentido oeste con dos carriles, que figura en el plano del 
mes de noviembre de 2014 que se adjunta como Anexo I y que se 
ejecutaran mediante la tramitación de un contrato complementario al 
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expediente del enlace entre el eje central (Ma-13) y la Ma-30 y nuevos 
accesos a Centro comercial –TM de Marratxí. 

 
b) Llevar a cabo la dirección facultativa de las obras del vial de salida 2 del 

centro comercial sentido oeste, con un plazo de finalización de la ejecución 
igual que el de la obra principal, incluidas las posibles prórrogas.  

 
c) Ejecutar las obras del nuevo acceso previsto en el Anexo I al presente 

convenio garantizando a estas mercantiles, que las mismas se ejecutarán  
respetando la actividad que estas mercantiles vienen realizando en el 
centro comercial.   

 
d) Tramitar y obtener todas las autorizaciones administrativas que fueran 

necesarias para la ejecución del acceso previsto. 
 

e) Informar a las partes de las condiciones físicas y temporales en que se va a 
ejecutar la obra, evitando cualquier acción que afecte al ejercicio de su 
actividad. 

 
-  Por parte de la sociedad mercantil Immochan España, S.A.: 

 
a) Autoriza al Consell de Mallorca a ocupar temporalmente los terrenos urbanos  
necesarios de las parcelas núm. 15 y núm. 16 del proyecto de reparcelación de la 
Unidad de ejecución UE 6.03 de Marratx,í para la ejecución de las obras del vial 
de salida del centro comercial a la Ma-30 en sentido oeste, con las características 
y el trazado previsto en el plano que se presenta como Anexo I. 
 
b) La sociedad mercantil Immochan S.A. se considera totalmente resarcida por 
todos los posibles daños y perjuicios en el normal desarrollo de la actividad 
comercial de Alcampo de Marratxí, que se pudieran ocasionar por la supresión 
del anterior vial de salida que queda suplido por el nuevo vial a ejecutar, 
recogido por el presente convenio en el Anexo 1 y por tanto renuncia a cualquier 
reclamación de indemnización económica por este concepto. Dicho vial de 
restitución de salida se ejecutará dentro del marco del proyecto 
“Complementario nº1 del desdoblamiento de la Ma-30, mejora del enlace entre el 
Eje Central y la Ma-30, y nuevos accesos al centro comercial”. 

 
c) Recibidas las obras por los servicios técnicos del Consell de Mallorca, 
mediante acta favorable, la sociedad mercantil y el Consell de Mallorca firmaran 
un acta de entrega de las obras ejecutadas por la cual asumirá la titularidad y en 
consecuencia su conservación y mantenimiento. En caso de que dentro del año 
posterior a la recepción de las obras surgieran deficiencias derivadas de su 
ejecución responderá el contratista mediante la garantía . 

 
- Por parte de la sociedad mercantil Alcampo, S.A.: 
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a) La sociedad mercantil Alcampo S.A. se considera totalmente resarcida por 
todos los posibles daños y perjuicios en el normal desarrollo de la actividad 
comercial de Alcampo de Marratxí, que se pudieran ocasionar por la supresión 
del anterior vial de salida que queda suplido por el nuevo vial a ejecutar, 
recogido por el presente convenio en el Anexo 1 y por tanto renuncia a cualquier 
reclamación de indemnización económica por este concepto. Dicho vial de 
restitución de salida se ejecutará dentro del marco del proyecto 
“Complementario nº1 del desdoblamiento de la Ma-30, mejora del enlace entre el 
Eje Central y la Ma-30, y nuevos accesos al centro comercial”. 

 
TERCERA.- El presente Convenio tendrá carácter administrativo, ostentando el 
Consell de Mallorca cuantas facultades y prerrogativas públicas le atribuya la 
legislación vigente para la defensa de los intereses públicos.  
 
Las partes que subscriben este convenio se comprometen a intentar resolver en 
común las diferencias que puedan surgir en su aplicación e interpretación. De no ser 
posible llegar a un mutuo acuerdo, las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse en 
relación con la  interpretación y la ejecución de este convenio se someterán al 
conocimiento y la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
CUARTA.- Este convenio empezará a regir a partir de la  fecha de la firma y, en 
consecuencia, obliga a las partes desde este momento, y se mantendrá vigente 
durante el periodo de tiempo necesario para ejecutar las obras previstas en el 
proyecto aprobado por el Consell de Mallorca. 
 
QUINTA.- Este convenio se resolverá por acuerdo entre las partes, por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas o por la concurrencia de cualquier circunstancia que provocase 
la imposibilidad sobrevenida, legal o material, de poder llevar a cabo el objetivo del 
convenio. 
 
Y para que así conste, en prueba de conformidad las partes firman el presente 
Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en 
el encabezamiento. » 

 

2- Notificar haches acord a la Sociedad mercantil Alcampo S.A. i Immochan España, 
S.A 

 

 


