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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA  2 DE DESEMBRE DE 2015 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (24-11-2015). 
 
ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DEL CONSELL 
EXECUTIU I CALENDARI DE REUNIONS CORRESPONENTS A L’ANY 2016 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 
En l’art. 69 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, s’estableix que el Consell 
Executiu fa sessions ordinàries amb la convocatòria prèvia de la Presidència, i amb la 
periodicitat que determini l’òrgan mateix, no inferior a una convocatòria mensual. 

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 118, de dia 6 d’agost de 2015, es publica 
el calendari de festes locals de Palma per a l’any 2016. 

En el Boletín Oficial del Estado núm. 276, de dia 18 de novembre de 2015, es publica el 
calendari de dies inhàbils per a l’any 2016. 

Per això, propòs al Consell Executiu l’adopció de l’acord següent: 

1. Establir que les sessions ordinàries del Consell Executiu tindran lloc quinzenalment 
els dimecres, a les 10.00 hores. 

2. Fixar el calendari de les sessions ordinàries del Consell Executiu per a l’any 2016: 

- Mes de gener: dies 13 i 27 
- Mes de febrer: dies  10 i 24 
- Mes de març: dies 9 i 23 
- Mes d’abril: dies 6 i 20 
- Mes de maig: dies 4 i 18 
- Me de juny: dies 1, 15 i 29 
- Mes de juliol: dies 13 i 27 
- Mes d’agost: 10 i 24 
- Mes de setembre: 7 i 21 
- Mes d’octubre: 5 i 19 
- Mes de novembre: dia 2, 16 i 30  
- Mes de desembre: dia 14 i 28 

 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONSELL EXECUTIU 
DE 29 DE JULIOL DE 2015, DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ  D’INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O PALEONTOLÒGIQUES A L’ILLA DE MALLORCA 
PER A L’ANY 2015. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
El dia 18 de març de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca acordà aprovar 
la Convocatòria de subvencions per la concessió d’ajuts per a la realització 
d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a l’illa de Mallorca per l’any 2015 
i autoritzà la despesa total de 160.000,00€ del pressupost de l’any 2015, distribuïts de la 
següent manera: 60.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33620.78903 
destinada a particulars i 100.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 
76200 destinada a ajuntaments. L’acord es publicà el 28 de març de 2015 en el BOIB 
núm. 44. 
 
A la sessió de dia 29 de juliol de 2015, el Consell Executiu, acordà, entre d’altres, 
l’adjudicació corresponent a la convocatòria de subvencions per a la concessió d’ajuts 
per a la realització d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a l’illa de 
Mallorca per a l’any 2015 (BOIB núm. 117, de 4 d’agost de 2015). 
 
El dia 1 de setembre de 2015, entrà en el Registre General del Consell Insular de 
Mallorca, amb núm. 23730, l’escrit de recurs d’alçada interposat pel Sr. Manuel Galán 
Massanet, en representació de l’Ajuntament d’Artà, contra l’acord del Consell Executiu, 
de 29 de juliol de 2015, d’atorgament de subvencions, al·legant una errada en el còmput 
en la seva puntuació. A dia d’ara s’està tramitant la resolucio del recurs. 
 
Vist l’informe jurídic de 15 d’octubre de 2015. 
 
Atès l’apartat f) de l’article primer del Decret de Presidència del Consell Insular de 
Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell Insular de Mallorca 
(BOIB núm. 109 de 18/07/2015), segons el qual el Consell Executiu té atribucions per 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats 
públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució del 
pressupost, quan la competència no correspongui al Ple.  

Atès que la base 24.4 d’execució del pressupost 2015 que estableix que el Consell 
Executiu és competent per aprovar i resoldre subvencions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €.  
 
Vist el que disposa el Reglament orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple de 8 
de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-3-2004), modificat pel Ple el dia 13 d’octubre de 
2011 (BOIB núm. 158, de 20-10-11), concretament l’apartat e) de l’article 31, segons el 
qual els consellers executius tenen atribucions per proposar al Consell Executiu els 
acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

 
Atès el que s’ha exposat el vicepresident primer i conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, 
el següent 
 
ACORD 
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I.- Corregir l’errada en el còmput total del projecte arqueològic al jaciment de Ses 
Païsses d’Artà detectada a l’acord d’adjudicació del Consell Executiu, de 29 de juliol de 
2015 dins la convocatòria i, en conseqüència, modificar les parts de l’acord que es 
veuen afectades, en base a l’informe jurídic de 15 d’octubre de 2015 que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord; l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 d’abril, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificat per la Llei 4/99, i en aplicació del principi de conservació dels actes 
administratius de tal manera que  

 

a) On diu: 

 

“1. Excloure, d’acord amb les bases de la convocatòria i pels motius que 
s’exposen, la sol·licitud següent: 

[...] 
- Exp. 3 Ajuntament d’Artà. Projecte d’intervenció preventiva de consolidació i 
restauració del talaiot central i santuari de Ses Païsses d’Artà. Obté una 
puntuació de 11 punts i en aplicació del principi de concurrència competitiva no 
hi ha crèdit suficient dins l’aplicació pressupostària per subvencionar-ho. 
[...]” 

 

Ha de dir. 

 

“1. Excloure, d’acord amb les bases de la convocatòria i pels motius que 
s’exposen, la sol·licitud següent: 

 [...] 
- Exp.17 Ajuntament de Sineu. Projecte d’intervenció arqueològica a la cova del 
Molí d’en Gaspar. Obté una puntuació de 15 punts i en aplicació del principi de 
concurrència competitiva no hi ha crèdit suficient dins l’aplicació pressupostària 
per subvencionar-ho. 
[...]” 

 

b) On diu: 

 

“2.- Concedir les subvencions dins la convocatòria d’intervencions 
arqueològiques i/o paleontològiques a l’illa de Mallorca any 2015 per les 
quantitats que s’indiquen, d’acord amb la puntuació obtinguda, l’aplicació del 
principi de concurrència competitiva i les bases de la convocatòria, i disposar 
la despesa total per import de CENT SEIXANTA MIL EUROS (160.000,00 €) 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries: 20 33620 78903 (amb reserva de 
crèdit 220150000279) per import de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) 
destinada a particulars i 20 33620 76200 (amb reserva de crèdit 
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220150000278) per import de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) destinada a 
ajuntaments, que s’imputaran als següents beneficiaris: 

[...] 

A càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76200 destinada als 
ajuntaments: 
 
[...] 

 

5 
Ajuntament 
de Santanyí 

P0705700C 

Intervenció 
arqueològica i 
dinamització de l 
jaciment de les 
Talaies de Can 
Jordi 

20.088,20 16.070,56 15 12.000,00 

17 
Ajuntament 
de Sineu 

P0706000G 

Intervenció 
arqueològica a la 
cova del Molí 
d’en Gaspar 
(Sineu) 

15.000,00 12.000,00 15 9.744,54 

3 
Ajuntament 
d’Artà 

P0700600J 

Intervenció 
preventiva de 
consolidació i 
restauració del 
talaiot central i 
santuari de Ses 
Païsses (Artà) 

15.723,95 12.000,00 11 0 

 
L’expedient 3 no pot rebre subvenció perquè s’ha exhaurit el crèdit en aplicació 
del principi de concurrència competitiva . 
 
A l’expedient 17 l’import concedit és inferior a la quantia sol·licitada per ajustar 
el crèdit sobrant en aplicació del principi de concurrència competitiva. 
 
Als exp. 2, 4, 5 i 6 la quantia sol·licitada és major a l’import concedit això es 
degut a què l’import màxim que pot atorgar el Consell Insular de Mallorca és de 
12.000,00 €, d’acord amb la base 2.2 de la Convocatòria.  
 
[...] 

 
 
Ha de dir: 
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“2.- Concedir les subvencions dins la convocatòria d’intervencions 
arqueològiques i/o paleontològiques a l’illa de Mallorca any 2015 per les 
quantitats que s’indiquen, d’acord amb la puntuació obtinguda, l’aplicació del 
principi de concurrència competitiva i les bases de la convocatòria, i disposar 
la despesa total per import de CENT SEIXANTA MIL EUROS (160.000,00 €) 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries: 20 33620 78903 (amb reserva de 
crèdit 220150000279) per import de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) 
destinada a particulars i 20 33620 76200 (amb reserva de crèdit 
220150000278) per import de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) destinada a 
ajuntaments, que s’imputaran als següents beneficiaris: 

[...] 

A càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76200 destinada als 
ajuntaments: 

 
[...] 
 

3 
Ajuntament 
d’Artà 

P0700600J 

Intervenció 
preventiva de 
consolidació i 
restauració del 
talaiot central i 
santuari de Ses 
Païsses (Artà) 

15.723,95 12.000,00 16 12.000,00 

5 
Ajuntament 
de Santanyí 

P0705700C 

Intervenció 
arqueològica i 
dinamització de l 
jaciment de les 
Talaies de Can 
Jordi 

20.088,20 16.070,56 15 9.744,54 

17 
Ajuntament 
de Sineu 

P0706000G 

Intervenció 
arqueològica a la 
cova del Molí d’en 
Gaspar (Sineu) 

15.000,00 12.000,00 15 0 

L’expedient 17 no pot rebre subvenció perquè s’ha exhaurit el crèdit en 
aplicació del principi de concurrència competitiva . 
 
Als exp. 2, 4, 5 i 6 la quantia sol·licitada és major a l’import concedit això es 
degut a què l’import màxim que pot atorgar el Consell Insular de Mallorca és 
de 12.000,00 €, d’acord amb la base 2.2 de la Convocatòria.  
 
A l’expedient 5 l’import concedit és inferior a la quantia sol·licitada per 
ajustar el crèdit sobrant en aplicació del principi de concurrència competitiva.” 
 

[...] 
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II.- Donar trasllat als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General. 

III.- Publicar-ho al BOIB. 

 
Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern, dins el termini d’un mes, comptador a partir del 
dia següent al de la present notificació. 
 
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 notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres 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. 
 
 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  DE SUBVENCIONS 2015 PER 
DONAR SUPORT A LES FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS 
D’ARTS ESCÈNIQUES QUE ES REALITZIN A MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 

Antecedents 

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar, el 29 d´abril de 2015, la 
convocatòria la convocatòria de subvencions 2015 per donar suport a les fires, mostres, 
certàmens i festivals d’arts escèniques que es realitzin a Mallorca. Aquest acord es va 
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70, de 9 de maig de 2015. 

2. La comissió tècnica d´avaluació va emetre, mitjançant acta de sessió de 16 de 
setembre de 2015, l’informe proposta relatiu a la resolució de la convocatòria de 
subvencions 2015 per donar suport a les fires, mostres, certàmens i festivals d’arts 
escèniques que es realitzin a Mallorca, amb referència a les línies a subvencionar, atesa 
la base cinquena i en relació als tipus de beneficiaris que preveu la base tercera anterior 
(1-entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre; 2-entitats d´administració 
local de Mallorca o els organismes públics que en depenen; 3-persones físiques, 
constituïdes com autònoms o empresaris individuals, o persones jurídiques, constituïdes 
com a empreses). 
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3. El 15 d´octubre de 2015, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment 
dels requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les entitats 
beneficiàries proposades que recull l’informe de la comissió avaluadora esmentat en 
l´antecedent anterior. 

 

4. La comissió tècnica d´avaluació, una vegada atesa la conclusió de l´informe emès per 
l´òrgan instructor esmentat en l´antecedent anterior, ha emès, mitjançant acta de sessió 
de 15 d´octubre de 2015, un nou informe proposta relatiu a la resolució de la 
convocatòria de referència. 

 

5. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha dictat, en 
data 15 d´octubre de 2015, la proposta d´adjudicació de la convocatòria subvencions 
2015 per donar suport a les fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques que es 
realitzin a Mallorca. 

 

6. El 15 d´octubre de 2015, la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 

 

7. Dia 24 de novembre de 2015 la Intervenció General ha emès informe favorable de 
fiscalització. 

 

8. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a les partides pressupostàries  
20.33430.46200 (RC amb núm. de referència 22015/146), 20.33430.48900 (RC amb 
núm. de referència 22015/148) i 20.33430.47903 (RC amb núm. de referència 
22015/147) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l´exercici 2015, 
respectivament, una vegada atès el contingut de l´acta de la comissió tècnica 
d´avaluació de 15 d´octubre de 2015 i el que preveu la base cinquena de la 
convocatòria, per atendre la concessió de les subvencions proposades per a les línies 1 
(entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre) , 2 (entitats d´administració 
local de Mallorca o els organismes públics que en depenen) i 3 (persones físiques, 
constituïdes com autònoms o empresaris individuals, o persones jurídiques, constituïdes 
com a empreses), i que recullen els annexos 1, 2 i 3, amb un import total agregat de 
182.467,50 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base catorzena de la convocatòria estableix que la comissió tècnica d´avaluació és 
l’encarregada d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar l’import de les 
subvencions de les sol.licituds. 
 
2. El segon paràgraf de la base vuitena recull que el procediment de selecció de les 
entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la 
qual es comparen, en un únic procediment i en cadascuna de les categories, les 
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sol.licituds, per tal d´establir una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en la 
base tretzena de la convocatòria de manera que es concediran les ajudes a aquelles 
sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació per a cada línia o tipus de 
beneficiari, dins els límits de la base dotzena i fins als crèdits corresponents establerts 
en la base cinquena, sense perjudici d´allò recollit en aquesta última base esmentada in 
fine (en el cas que es produeixi un romanent, en alguna de les quantitats esmentades, la 
comissió pot proposar a l´òrgan instructor que aquell acreixi, si escau, a les altres de 
manera proporcional i, si encara en alguna hi hagués romanent, la comissió pot proposar 
que es torni acréixer la quantitat de l´altra, de la que resta sense romanent). 
 
No obstant això, el tercer paràgraf de la base vuitena esmentada afegeix que no cal 
establir un ordre de prelació entre les sol·licituds que reuneixen els requisits de la 
convocatòria, mitjançant l’aplicació dels criteris de la base tretzena, quan la quantitat 
assignada a cadascuna de les categories, en concepte de dotació pressupostària, sigui 
suficient per satisfer-les. 
 
3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en 
què consti que, en virtut de la informació de què es disposa, es desprèn que els 
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria. 

 
4. El quart paràgraf de la base vuitena esmentada estableix que l’òrgan instructor 
(Secretaria tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, la qual d´acord 
amb la nova estructura del Consell Insular de Mallorca i amb la creació de les 
direccions insulars i secretaries tècniques en què s´estructuren els departaments 
actualment, aprovades mitjançant  sengles decrets de Presidència de 6 de juliol de 2015 
-BOIB núm. 100, de 7 de juliol-,  correspon al Departament Cultura, Patrimoni i 
Esports) és l’encarregat de dictar la proposta d’acord de la convocatòria i que el Consell 
Executiu és l’encarregat de resoldre la convocatòria. 

 

Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats, i d’acord amb el Reglament 
d’organització del Consell de Mallorca, propòs que el Consell Executiu adopti el 
següent ACORD: 
 
I- Línia 1: entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre 
 

1- Acréixer, d´acord amb la base cinquena de la convocatòria, la partida 
pressupostària 20.33430.48900, amb una dotació de 70.000,00 € destinada a 
aquesta línia -entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre-, en 
31.262,50 €, procedents del romanent produït en la línia 2 (54.750,00 €)-entitats 
d´administració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen-, una 
vegada realitzada l’anul· lació de l’autorització de despesa que s’indica al punt 5 
de la línia 2 exposat més endavant, tenint en compte l´import total de subvenció 
a satisfer (101.262,50 €).  
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2- Concedir la quantitat de 101.262,50 € a favor de les entitats que s´assenyalen en 
l’annex 1 i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports i per als projectes 
que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48900. 

 

 

II- Línia 2: entitats d´administració local de Mallorca o els organismes públics que en 
depenen 

 

3- Tenir per desistida la sol.licitud de subvenció presentada per l´Ajuntament de 
Santa Eugènia, amb CIF P-0705300-B, per al projecte “16ª.Mostra de Teatre de 
Santa Eugènia” (Exp. Núm. 2/2015), pels motius que s´hi exposen a continuació, 
d´acord amb la base onzena de la convocatòria, i atès el que disposen l´article 
71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, i l´article 23.5 de la  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions: l'entitat sol.licitant no justifica la presència de programadors, una 
vegada atesa la documentació presentada mitjançant escrit de Batlia amb data 24 
d´agost de 2015 i registre general d´entrada núm. 23388 en el Consell de 
mallorca de dia 26 immediatament posterior, en resposta a requeriment de 
l´òrgan instructor (amb l´objecte a esmenar següent: “Atès el criteri d´avaluació 
núm. 4 de l´apartat C, s´ha de presentar la documentació fefaent que justifiqui la 
presència dels programadors”), en virtut de la qual certifica la falta de presència 
de programadors, circumstància aquesta que suposa l´incompliment del requisit 
establert en la base novena de la convocatòria, pel que fa referència a la 
documentació a presentar amb la sol.licitud per les entitats d´administració local 
de Mallorca o els organismes públics que en depenen, apartat 8 (Projecte 
cultural signat en què s´han de reflectir, a més els aspectes que s´esmenten en el 
criteris d´avaluació corresponents de la base tretzena. En concret, atès el criteri 
d´avaluació núm. 4 de l´apartat C, s´ha de presentar, a més, documentació 
fefaent que justifiqui la presència dels programadors). 

 

4- Concedir la quantitat de 45.250,00 €  a favor de les entitats que s´assenyalen en 
l’annex 2 i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports i per als projectes 
que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.46200. 

 

5- Revertir a la partida pressupostària 20.33430.46200 i, per tant, anul.lar 
l´autorització de despesa (A) amb núm. operació 220150008934 per la quantitat 
de 54.750,00 €, com a romament produït en aquesta línia, i anul.lar la retenció 
de crèdit (RC) amb núm. operació 220150000124 per la mateixa quantitat 
assenyalada. 

 

 

III- Línia 3: persones físiques, constituïdes com autònoms o empresaris individuals, o 
persones jurídiques, constituïdes com a empreses 
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6- Tenir per desistida la sol.licitud de subvenció presentada per l´entitat Grup Trui 
Mallorca, S.L., amb CIF B-5763431, per al projecte “Solarfest Mallorca 2015” 
(Exp. Núm. 8/2015), una vegada atès escrit del representant legal d´aquesta 
entitat, amb data 17 de juliol de 2015 i amb registre general d´entrada núm. 
21221 en Consell de Mallorca de la mateixa data, en què comunica el 
desistiment de la sol.licitud. 

 
7- Excloure la sol.licitud presentada per Sebastià Jordà Ramis, amb NIF 

43118822D, per al projecte “III Mostra de Circ de les Illes Balears”, pel motiu i 
d´acord amb la base de la convocatòria següents: la persona sol.licitant no està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l´Administració 
de l´Estat (base tercera). 

 
8- Concedir la quantitat de 35.955,00 € a favor de les entitats que s´assenyalen en 

l’annex 3 i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports i per als projectes 
que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47903. 

 
9- Revertir a la partida pressupostària 20.33430.47903 i, per tant, anul.lar 

l´autorització de despesa (A) amb núm. operació 220150008936 per la quantitat 
de 4.045,00 €, com a romament produït en aquesta línia,  i  anul.lar la retenció 
de crèdit (RC) amb núm. operació 220150000125 per la mateixa quantitat 
assenyalada.  

 
 
IV- Comunicar aquest acord a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca i 

ordenar la seva publicació en el BOIB. 

 
CONCESSIÓ D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA A 
FAVOR D ELA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA PER A L’ANY 
2015Ç 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS. 
 
1.El 22 de desembre de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar els Pressupost 
del Consell de Mallorca de 2015 (BOIB núm.177, de 27 de desembre de 2014). Entre 
d’altres partides, s’hi recullen les corresponents a les aportacions de 2015 de la 
Fundació Teatre Principal de Palma els imports següents: 
 

- 20.33710.48901 (Aportació de cap.4) : 3.000.000,00 € 
- 20.33710.78901 (Aportació de cap. 7): 56.464,00 € 

 
2. Dia 8 d’octubre el Ple del CIM va aprovar, entre d’altres, l’expedient núm. 21 de 
modificació de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a l’exercici de 2015 per 
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crèdit extraordinari (CE 05/2015) i suplements de crèdits (SUP09/2015), constant entre 
aquests darrers l’aportació més amunt esmentada. 
 
3.  Dia 9 de novembre de 2015 (NRE 30301), el Gerent de la Fundació Teatre Principal 
de Palma, en base a l’acord adoptat pel Patronat en sessió de dia 28 de setembre de 2015 
de modificació del pla d’activitats i pressupost, va sol·licitar una aportació 
extraordinària per un import de 736.826,69 € a fi de fer viable la normal activitat del 
Teatre i no haver d’interrompre programacions o aplicar mesures dràstiques de reducció 
de despeses ordinàries.  
 
4. Dia 11 de novembre de 2015 la secretària tècnica, en la memòria justificativa, ha 
justificat l’atorgament de l’aportació econòmica extraordinària per enguany. 
 
5. Dia 12 de novembre el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports ha dictat resolució d’inici de l’expedient 2.2/15. 
 
6. En el pressupost de 2015, existeix crèdit adequat i suficient en la partida nominativa 
20.33710.48901 per atendre a l’aportació extraordinària, tal i com resta acreditat amb la 
RC. amb el núm. de referència 22015013021 (736.826,69 €). 

7. Dia 12 de novembre la cap del Servei de la Unitat Jurídica i Administrativa ha emès 
informe jurídic favorable.  

 
En virtut de tot el que s'ha exposat, s’eleva al Consell Executiu el següent d'acord: 
 
1. Aprovar l’expedient 2.2/2015 relatiu a la concessió d’una aportació extraordinària 
per a l’any 2015 de capítol 4 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma”, 
titular del NIF G57076812, per un import de 736.826,69 € (cap.4), en virtut del 
suplement de crèdit (SUP.09/2015) aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió 
ordinària de dia 8 d’octubre de 2015. 
 
2.Concedir una aportació extraordinària de 736.826,69 € (capítol 4), en concepte de 
transferència corrent, a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, titular del 
NIF G57076812, per fer viable la normal activitat del Teatre i no haver d’interrompre 
programacions o aplicar mesures dràstiques de reducció de despeses ordinàries, i, 
consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a favor de l’entitat esmentada, de 
736.826,69 €, a càrrec de la partida 20.33710.48901(RC núm. de referència 
22015013021), en virtut del suplement de crèdit (SUP.09/2015) aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca en sessió ordinària de dia 8 d’octubre de 2015. 
 
Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària 
hagi presentat la documentació següent: 
 
            -    Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes anuals. 
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Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2016. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 53.3 in fine del Pressupost de 2015, que 
estableix el següent: 

  

“4. Amb caràcter excepcional la consellera d’Hisenda i Funció Pública podrà 
concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 
l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 
l’obligació de prestar aval.” 

Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ , AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA QUE FA EL VICEPRESIDENT 2N.  I CONSELLER EXECUTIU 
DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
DEL CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, 
CORRESPONENT A L’APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA 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 156.000,- EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
 
El President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca sol·licita, en escrit de data 11 de 
novembre de 2015, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Institut l’import de 
156.000,- euros corresponents a una aportació extraordinària per atendre despeses de 
premis de cavall i de carreres prevista a l’aplicació 50.34150.41000 del Pressupost de la 
Corporació de 2015. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, de data 18 de novembre de 2015. 
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Informe jurídic del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, de data 18 de novembre de 2015. 
 
Certificat de reserva de crèdit número 220150025902. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-009/15 BIS, 
Aportació Extraordinària 2015 IEHM, de data 24 de novembre de 2015. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. Vicepresident 2n i Conseller executiu del Departament 
de Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu, l’ adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 
1. Aprovar una aportació per a un import de CENT CINQUANTA-SIS MIL (156.000,-) 
€, 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 CENT CINQUANTA-SIS MIL 
(156.000,-)€, 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 220150025902, pel motiu abans esmentat. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTUES 
 
PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL 
MODIFICAT NÚM. 1 DEL PROJECTE DE CONTENCIÓ I ESTABILITZACIÓ 
DE TALUSSOS DE LA CARRETERA MA-10 A LA ZONA AFECTADA PER 
L’INCENDI DE JULIOL DE 2013, ENTRE ESTELLENCS I ANDRATX (PK 98 
A PK 110). CLAU 13-09.0-ML.-EXP. 24/2014-M1, PER A LA INTRODUCCIÓ 
DE PREUS CONTRADICTORIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
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 de Territori i Infraestructures, de data 
11 de novembre de 2015, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 
20 de novembre de 2015, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció 
Delegada, de 26 de novembre de 2015, la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, l’apartat d) de l’article 1, i la disposició transitòria primera del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
109, de 15 de juliol), i la base 24 de les bases d’execució del pressupost vigent del 
Consell de Mallorca, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, la següent 
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PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents  

 
1.- En data 4 de novembre de 2015, la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, per delegació del Consell Executiu del Consell de Mallorca, va 
resoldre l’aprovació del modificació número 1 del contracte del Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona afectada per l’incendi de juliol 
de 2013, entre Estellencs i Andratx (PK 98 a  PK 110). Clau 13-09.0-ML.- Exp. 
24/2014 per a la introducció de preus contradictoris, amb un pressupost líquid modificat 
d’un milió tres-cents dos mil dos-cents onze euros amb quaranta-tres cèntims 
(1.302.211,43 €), el que suposa un augment de trenta-sis mil nou-cents vuitanta-sis 
euros amb trenta-tres cèntims (36.986,33 €), sense variar el termini d’execució, respecte 
del projecte original. 
 

2.- Atès que el representat de l’empresa contractista ha manifestat la seva conformitat 
amb l’esmentat projecte modificat mitjançant la signatura del mateix,  
 
3.- 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 11 de 
novembre de 2015, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 20 de 
novembre de 2015, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció Delegada, 
de [dia mes i any]. 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1, i la disposició transitòria primera del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
109, de 15 de juliol), i la base 24 de les bases d’execució del pressupost vigent del 
Consell de Mallorca, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i 
l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents mil euros (200.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
Acord 
 
Per tant, propòs al Consell Executiu del Consell de Mallorca que acordi: 
 
1.- Modificar el contracte de data 4 de març de 2015, relatiu al Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona afectada per l’incendi de juliol de 
2013, entre Estellencs i Andratx (PK 98 a  PK 110). Clau 13-09.0-ML.- Exp. 24/2014, i 
adjudicar el modificat núm. 1 del Projecte de contenció i estabilització de talussos de la 
carretera Ma-10 a la zona afectada per l’incendi de juliol de 2013, entre Estellencs i 
Andratx (PK 98 a  PK 110). Clau 13-09.0-ML.- Exp. 24/2014-M1, per a la introducció 
de preus contradictoris, aprovat per resolució de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, per delegació del Consell Executiu, en data 4 de novembre de 2015, a 
l’empresa EMPRESA DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD, SL amb CIF B-
43869098, i domicili a la carrer Garrofers, 11, Urb. La Papiola, 43716 de Albinyana 
(Tarragona). 
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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. 
 
2.- Aprovar les conseqüències econòmiques de l’anterior modificació, que suposa un 
increment del pressupost de despesa previst i disposat pel que fa a l’anualitat 2015 de 
trenta-sis mil nou-cents vuitanta-sis euros amb trenta-tres cèntims (36.986,33 €), que es 
finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 55.45300.61900 (RC 220150025109). 
 
Així doncs, el pressupost total del modificat núm. 1 del Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona afectada per l’incendi de juliol 
de 2013, entre Estellencs i Andratx (PK 98 a  PK 110). Clau 13-09.0-ML.- Exp. 
24/2014-M1, per a la introducció de preus contradictoris, serà d’un milió tres-cents dos 
mil dos-cents onze euros amb quaranta-tres cèntims (1.302.211,43 €). El termini 
d’execució de l’obra no varia. 
 
3.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies constitueixi la corresponent 
garantia definitiva per import de mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb trenta-sis cèntims 
(1.528,36 euros), equivalent al 5% de l’import l’increment que suposa el modificat amb 
l’IVA exclòs, comptadors a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord i 
posteriorment formalitzi el contracte, un cop hagi acreditat haver constituït l’esmentada 
garantia definitiva, juntament amb l’aportació dels certificats administratius positius 
d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries emès per l’Administració 
tributària de l’Estat, del Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MANACOR 
EN L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM.  81/2007, DE 6 DE FEBRER,  DE 
LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL  SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
Dia 24 de novembre de 1999 el Consell Insular de Mallorca, la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i l’Ajuntament de Manacor signaren el conveni que regulava la 
cooperació entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de 
Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per a l’execució del projecte modificat de peus de 
pont sobre es Riuet de Porto Cristo, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Sr. Joan Morey Jaume, i amb un pressupost de contracte de 180.000.000pts. IVA inclòs. 
 
El conveni preveia la construcció d’un pont sobre es Riuet de Porto Cristo, en la 
travessera Ma-4014 que discorria per l’interior del nucli urbá de Porto Cristo, de 
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titularitat del Consell de Mallorca,  per tal de col· laborar en el finançament d’obres no 
incloses en el PDSC de Mallorca del tipus de rondes o vies de caràcter urbà, ordenades 
en els planejaments urbanístics municipals vigents, en la mesura en què contribuïa, de 
forma significativa, a la resolució dels problemes vinculats al tràfic de pas per les 
poblacions, situació prevista a la Norma 9 del PDSC vigent en 1998. De fet l’apartat 3 
de l’exposició de motius del conveni deia que en el terme municipal de Manacor estava 
previst executar un projecte de pont sobre es riuet per a resoldre el greu problema de 
tràfic actual i sobre tot els greus problemes que s’ocasionen en les torrentades que 
regularment es produeixen, per comunica el nucli antic de Porto Cristo amb les noves 
zones urbanitzables de Llevant amb una gran intensitat de població.   
 
La clàusula segona del conveni esmentat encarregava a l’Ajuntament de Manacor la 
contractació de les obres definides en el projecte tècnic de construcció d’un pont sobre 
es Riuet de Porto Cristo. 
 
La clàusula quarta del conveni indicava que l’Ajuntament de Manacor posaria a 
disposició del Consell Insular de Mallorca el projecte tècnic per a l’obtenció de les 
autoritzacions que fossin escaients per a l’execució de les obres. El conveni també deia 
que una vegada executades i rebudes les obres l’Ajuntament de Manacor les cediria al 
Consell Insular de Mallorca per a la seva conservació, atès que les obres suposaven la 
substitució de l’antic pont pel nou pont elevat, en una carretera competència d’aquell 
Organisme.    
 
Dia 13 de desembre de 2000 la Comissió Balear de Medi Ambient va informar 
favorablement el projecte, prescrivint que es mantingués el pont actual com a via per a 
vianants o trànsit lleuger i que s’adoptessin les mesures d’apantallament per minorar els 
renous a les edificacions directament afectades, recomanant així mateix que es posés  
esment en les mesures de disseny per millorar el paisatge urbà de la zona. 
 
Dia 4 d’octubre del 2001 el cap de Servei de ports va comunicar a l’Ajuntament de 
Manacor les condicions en què es podria atorgar la concessió dels terrenys de la zona de 
domini públic portuari per a la construcció d’un pont sobre el riuet 
 
El projecte de construcció del pont elevat sobre el Riuet de Porto Cristo va ser aprovat 
per decret del batle de Manacor de dia 20 de desembre de 2001.  
 
Dia 7 de febrer de 2002 l’Ajuntament de Manacor van adjudicar les obres de 
construcció del Pont del Riuet de Porto Cristo. 
 
La clàusula novena  del conveni indicava que a la recepció de les obres hi assistiria un 
representat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell Insular de 
Mallorca i que una vegada transcorregut el termini de garantia de les obres, 
l’Ajuntament de Manacor cediria al Consell Insular de Mallorca les obres executades 
per a la seva conservació en substitució de la carretera actualment existent.  
 
Dia 29 de novembre de 2004, es va signar l’Acta de recepció de les obres, a la qual 
assistiren representants de l’Ajuntament de Manacor, de la Conselleria d’Obres 
Públiques del Govern Balear i del Consell Insular de Mallorca, en aquella Acta el 
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director de les obres manifestà que s’havien executat de conformitat amb el projecte 
aprovat i que es donaven per rebudes.  
 
Es propietaris afectats per la construcció del pont interposaren un recurs contenciós 
administratiu i la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears va dictar la Sentència núm. 81/2007, de 6 de febrer que va imposar a 
l’Ajuntament de Manacor l’obligació de restablir la situació anterior a la construcció del 
pont, tota vegada que a més dels perjudicis que ocasionava als recurrents el pont 
executat per la seva massa i altura, limitava i pertorbava el camp visual de la bellesa 
natural d’aquell indret, rompia la perspectiva del paisatge i desvirtuava la seva harmonia 
ocasionant un evident impacte paisatgístic i s’apartava així del que establia l’article 
98.2.b del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, del reglament del planejament 
urbanístic. Aquesta sentència va anul·lar el Decret de l’Alcaldia de Manacor de dia 20 
de desembre de 2001 d’aprovació del projecte i el Decret de dia 7 de febrer de 2002 
d’adjudicació de les obres i va obligar a l’Ajuntament de Manacor a restablir la situació 
anterior a la construcció del pont.  
 
Dia 2 de juliol de 2009 l’enginyer cap de Servei de Planificació i Supervisor i l’enginyer 
cap de Servei d’Explotació i Conservació varen informar que:  
 
 « El nou pont des Riuet millora substancialment els paràmetres de traçat viari:  minva 
el pendent longitudinal, augmenten la secció transversal i els radis de curvatura. El 
temps recorregut, principalment peatonal, entre el nucli històric de Porto Cristo i les 
àrees urbanitzades del sector sud( Cala Murta, Coves del Drac) s’ha reduït.» 
 
« per tant es evident que el Consell de Mallorca l’interessava que es millorés el traçat de 
la via, fonamentalment per raons de seguretat i de fluïdesa. Totes aquestes raons que 
motivares la firma del conveni per part del Consell de Mallorca prevalien actualment i 
són les que fan no recomanable l’enderrocament del pont i la reutilització de l’antic 
traçat.»   
  
En contra de la sentència esmentada s’interposà un recurs de cassació davant el Tribunal 
Suprem, varis incidents de nul·litat i varis incidents d’impossibilitat material i legal 
d’executar la sentència i en virtut de les darreres resolucions de la Sala Contenciosa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, entre elles, la Interlocutora de 17 de 
juny de 2011 i la Providència de dia 14 de juliol de 2011 l’Ajuntament de Manacor va 
haver d’executar la Sentència, i per tant va procedir a la demolició del Pont del Riuet de 
Porto Cristo. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manacor en sessió extraordinària i urgent de dia 28 de juny 
de 2011 va acordar reclamar la col·laboració econòmica en les despeses de la demolició, 
en el cas que es produeixi de forma definitiva, al Govern de les Illes Balears i al Consell 
de Mallorca.  
 
En data 29 de desembre de 2011 el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament  de 
Manacor varen signar un Protocol general de col· laboració en relació amb les obres de 
demolició del Pont del Riuet de Porto Cristo, declarat il·legal per la Sentència de la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes balears núm. 81/2007, de 6 de 
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febrer, que tenia per objecte fixar el marc general de col·laboració entre ambdues 
administracions i pel qual el Consell Insular de Mallorca es comprometia a tramitar un 
conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Manacor per finançar 
parcialment les despeses derivades de les obres de demolició indicades, fins un màxim 
de 330.000€.  

 

Dia 4 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Manacor va comunicar al Consell de Mallorca 
la finalització de les obres de demolició del pont i demanà, de conformitat amb el 
Protocol signat, la subvenció fins a un màxim de 330.000€ per les despeses derivades de 
les obres indicades, així com l’aprovació del corresponent conveni de col·laboració 
econòmica.  

 

Dia 28 de setembre de 2015 el Director Insular d’Infraestructures i Mobilitat ha 
sol·licitat al Servei d’Explotació i Conservació un informe en relació a si la 
senyalització orientativa de la travessera que comunica el nucli antic de Porto Cristo 
amb les noves urbanitzacions de Llevant, de titularitat del Consell de Mallorca, era pel 
nou pont.  
 
Dia 29 de setembre de 2015 el cap de servei d’Explotació i Conservació va informar 
que des de la posada en servei del nou Pont del Riuet de Porto Cristo els senyals 
indicadors de població senyalitzaven la ruta viària (Portocolom, Son Servera..) a través 
del pont esmentat. L’antic traçat va romandre en servei per al trànsit residencial.  
 
El Departament de Territori i Infraestructures el dia 2 d’octubre de 2015, va sol·licitar a 
l’Ajuntament  de Manacor que certifiques quins contractes varen signar per donar 
compliment a la Sentència esmentada, així com els imports de les adjudicacions i els 
documents justificatius de la realització i l’abonament de les despeses per part de 
l’Ajuntament.   
 
L’Ajuntament  de Manacor dia 16 d’octubre de 2015 va certificar els contractes d’obra 
que l’Ajuntament va tramitar i adjudicar per donar compliment a la Sentència 81/2007, 
de la Sala de Contenciosa Administrativa del TSJIB, que va ordenar la demolició del 
pont sobre el Rivet de Porto Cristo, i els contractes de serveis relatius a la redacció dels 
projectes i posterior direcció dels mateixos que han estat necessaris per executar la 
Sentència a què es fa referència. Amb un cost total de 760.486,07€. 
 
Dia 17 de novembre de 2015 el president del Consell Insular de Mallorca va elevar en 
un 153,49536% el percentatge de la partida pressupostària 55.45300.46201, per a l’any 
2016, corresponent a l’aportació econòmica del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de 
Manacor en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament  de Manacor per al finançament de les obres de demolició del pont del 
Riuet de Porto Cristo, en execució de la Sentència núm. 81/2007, de 6 de febrer, de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.  
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El Consell Insular de Mallorca té pressupostats dos-cents cinquanta tres mil quatre-cents 
noranta-cinc euros amb trenta-sis cèntims (253.495,36€) pels anys 2015 i 2016 
distribuïts de la forma següent:  

• Anualitat 2015: cent mil euros (100.000€). RC núm. 220150022330. 

• Anualitat 2016: cent cinquanta tres mil quatre-cents noranta-cinc euros 
amb trenta-sis cèntims (153.495,36€). RCFUT núm. 220159000465.  

 
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 22 de octubre 
de 2015 i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció delegada de dia 27 
de novembre de 2015, la consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al 
Consell Executiu per ser l’òrgan competent en aplicació de l’article 1c) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 
18 de juliol de 2015) i la Base 25.4 del pressupost  del Consell de Mallorca per a l’any 
2015, l’òrgan competent per aprovar els convenis amb  entitats públiques i privades és  
el Consell Executiu del Consell de Mallorca, la següent proposta d’ 
 
ACORD 
Aprovar el conveni  de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Manacor per col·laborar en el finançament de les obres de demolició del Pont del Riuet 
de Porto Cristo, en compliment de la Sentència núm. 81/2007, de 6 de febrer, del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,  pera  la restitució del paisatge al seu 
estat natural en els termes següents:     
 
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MANACOR PER DONAR 
COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 81/2007, DE 6 DE FEBRER, DE LA 
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS .  
 
 
Palma de Mallorca, a                   de                    de 2015 
 

REUNITS 

 
D’un altre part l’Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodriguez, Consellera Executiva 

de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret d’organització del Consell Insular 
de Mallorca de XXX 
 

D’un altre part l’Hble. Sr.XXXX, Batlle de l’Ajuntament de Manacor. 
 

Intervenen en l’exercici dels seus respectius càrrecs i en la representació que 
ostenten cadascú d’ells, es reconeixen recíprocament la capacitat per obligar-se en els 
termes d’aquest document. 
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EXPOSEN 

 
El Consell Insular de Mallorca es titular de la travessera Ma-4014 que discorre per 
l’interior del nucli urbá de Porto Cristo, amb un pont sobre Es Riuet que comunica el 
nucli antic de Porto Cristo amb les noves zones urbanitzables de Llevant.   
 
Dia 24 de novembre de 1999 el Consell Insular de Mallorca, la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i l’Ajuntament de Manacor signaren el conveni que regulava la 
cooperació de les tres administracions per a la realització del projecte d’obra de 
construcció d’un pont sobre Es Riuet de Porto Cristo, en base al qual les tres 
administracions es feien càrrec per terceres parts del cost del projecte. Les causes que 
motivaren la signatura del conveni eren les recollides a l’apartat 3 del conveni; resoldre 
el greu problema de tràfic actual i sobre tot els greus problemes que s’ocasionen en les 
torrentades que regularment es produeixen, per comunica el nucli antic de Porto Cristo 
amb les noves zones urbanitzables de Llevant amb una gran intensitat de població.   
 
Aquestes instal·lacions es varen executar mitjançant un conveni, per tal de col·laborar 
en el finançament d’obres no incloses en el PDSC de Mallorca del tipus de rondes o 
vies de caràcter urbà, ordenades en els planejaments urbanístics municipals vigents, en 
la mesura en què puguin contribuir, de forma significativa, a la resolució dels problemes 
vinculats al tràfic de pas per les poblacions, situació prevista a la Norma 9 del PDSC 
vigent en 1998, en la mesura que puguin contribuir de manera significativa en la 
resolució de problemes vinculats al trànsit de pas per les poblacions. 
 
El conveni encarregava a l’Ajuntament de Manacor la contractació de les obres 
definides en el projecte tècnic i assenyalava que l’Ajuntament de Manacor posaria a 
disposició del Govern Balear el projecte tècnic als efectes de la tramitació i atorgament 
de les concessions i autoritzacions que fessin escaients per a l’execució de les obres del 
pont sobre es Riuet de Porto Cristo. 
 
 Així mateix en el conveni s’indicava que l’Ajuntament de Manacor posaria a disposició 
del Consell Insular de Mallorca el projecte tècnic per a l’obtenció de les autoritzacions 
que fossin escaients per a l’execució de les obres. El conveni també deia que una vegada 
executades i rebudes les obres l’Ajuntament de Manacor les cediria al Consell Insular 
de Mallorca per a la seva conservació, atès que les obres suposaven la substitució d’una 
carretera competència d’aquell organisme.    
 
La clàusula vuitena del conveni deia que “si com a conseqüència del compliment de 
l’execució d’aquest conveni es superava l’import inicialment previst, l’aportació de es 
institucions seria igualment proporcional assumint cada una d’elles un terç del cost 
total”. 
 
La clàusula novena  del conveni indicava que a la recepció de les obres hi assistiria un 
representat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell Insular de 
Mallorca i que una vegada transcorregut el termini de garantia de les obres, 
l’Ajuntament de Manacor cediria al Consell Insular de Mallorca les obres executades 
per a la seva conservació en substitució de la carretera actualment existent.  
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Dia 29 de novembre de 2004, es va signar l’Acta de recepció de les obres, a la qual 
assistiren representants de l’Ajuntament de Manacor, de la Conselleria d’Obres 
Públiques del Govern Balear i del Consell Insular de Mallorca, en aquella Acta el 
director de les obres manifestà que s’havien executat de conformitat amb el projecte 
aprovat i que es donaven per rebudes.  
 
Dia 6 de febrer de 2007 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears va dictar Sentència núm. 81 per la qual anul·lava el Decret 
de l’Alcaldia de Manacor de dia 20 de desembre de 2001 d’aprovació del projecte i el 
Decret de dia 7 de febrer de 2002 d’adjudicació de les obres i obligava a l’Ajuntament 
de Manacor a restablir la situació anterior a la construcció del pont.  
 
En data 29 de desembre de 2011 el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament  de 
Manacor varen signar un Protocol general de col· laboració en relació amb les obres de 
demolició del Pont del Riuet de Porto Cristo, declarat il·legal per la Sentència de la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes balears núm. 81/2007, de 6 de 
febrer, que tenia per objecte fixar el marc general de col·laboració entre ambdues 
administracions i pel qual el Consell Insular de Mallorca es comprometia a tramitar un 
conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Manacor per finançar 
parcialment les despeses derivades de les obres de demolició indicades, fins un màxim 
de 330.000€.  

 
Dia 4 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Manacor va comunicar al Consell de Mallorca 
la finalització de les obres de demolició del pont i demanà, de conformitat amb el 
Protocol signat, la subvenció fins a un màxim de 330.000€ per les despeses derivades de 
les obres indicades, així com l’aprovació del corresponent conveni de col·laboració 
econòmica.  

 

Per tot l’abast esmentat, de comú acord, totes les parts interessades estableixen el 
present conveni de col·laboració, el qual es regirà per les següents  
 

CLÀUSULES 

 
Primera.-  L’objecte d’aquest conveni es col·laborar amb l’Ajuntament de Manacor en 
el finançament de les obres de demolició del Pont del Riuet de Porto Cristo, en execució 
de la Sentència núm. 81/2007, de 6 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears,  per  la restitució del paisatge al seu estat natural restablint la situació 
anterior a l’execució de l’obra del pont.   
Segona.-  L’Ajuntament de Manacor, pel compromís assumit en el conveni de 
col·laboració signat el dia 24 de novembre de 1999, va aprovar el projecte de 
construcció del pont sobre es Riuet i va aprovar la contractació del pont, mitjançant els 
decrets de 20 de desembre de 2001 i 7 de febrer de 2002, ambdós anul·lats per la 
Sentència núm. 81/2007. 
Tercer.- El Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el compromís assumit en el 
conveni de col·laboració, signat el dia 24 de novembre de 1999, va finançar un terç del 
cost d’execució del pont sobre es Riuet.  



 22 

Quarta.- L’Ajuntament de Manacor dia 16 d’octubre de 2015 va certificar els contractes 
d’obra que va tramitar i adjudicar per donar compliment a la Sentència 81/2007, de la 
Sala de Contenciosa Administrativa del TSJIB, que el condemnava al restabliment de la 
situació anterior a l’execució de l’obra del pont, i els contractes de serveis relatius a la 
redacció dels projectes i posterior direcció dels mateixos que han estat necessaris per 
executar la Sentència a què es fa referència. Així com les despeses totals per un import 
de 760.486,07€. 
Cinquena.- L’Ajuntament de Manacor ha aportat els documents justificatius dels 
abonaments de les quantitats certificades per dur a terme la demolició del pont sobre es 
Riuet i així restablir la situació anterior a la construcció del pont en la travessera Ma-
4014 del Consell de Mallorca mitjançant el conveni de dia 24 de novembre de 1999.  
 
Sisena.- El Consell de Mallorca es compromet a finançar un terç del cost de demolició 
del pont sobre es Riuet, en l’execució de la Sentència 81/2007 de 6 de febrer,  de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal  Superior de Justícia de les Illes Balears, 
aprovant a favor de l’Ajuntament  de Manacor una aportació econòmica de dos-cents 
cinquanta-tres mil quatre-cents noranta-cinc euros amb trenta-sis cèntims 
(253.495,36€), a amb càrrec a la partida pressupostaria 55.45300.46201, desglossats de 
la forma següent: 

2015: 100.000€ (cent mil euros), RC núm. 220150022330. 
2016: 153.495,36€ (cent cinquanta tres mil  quatre-cents noranta-cinc euros amb 
trenta-sis cèntims), RCFUT núm.  220159000465.  

I en prova de conformitat, signen el present Conveni,  en tots els punts exposats, per 
triplicat, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
CONCESSIÓ DEL REFUGI DE SAN BOI (TM. DE DEIÀ). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Atès que l’expedient de referència es va iniciar mitjançant resolució de la consellera 
executiva de Medi Ambient de data 9 d’octubre de 2015,  de conformitat amb la 
memòria justificativa del director insular de Medi Ambient de 6 d’octubre de 2015. 
 
Atesos l’informe jurídic i l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient . 
 
Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 26 d’octubre de 2012 en virtut del 
qual s’aprova el canvi de gestió dels refugis de Can Boi i Pont Romà, de directa a 
indirecta. 
  
Atès el Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 109, de 18 de juliol de 2015) que en el seu article primer lletra d) atribueix al 
Consell Executiu la competència per contractar quan la competència no estigui atribuïda 
al Ple del  Consell de Mallorca i amb la Base 24.4 de les d’execució del Pressupost, en 
virtut del que corresponen al Consell Executiu les atribucions que la Presidència li 
delegui o desconcentri o atribueixin les lleis, (art. 12 b) de la Llei de Consells Insulars. 
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En concret són (Base 24 de les d’execució del pressupost): aprovar convenis 
independentment de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer encàrrecs de 
prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €). 
 
De conformitat amb els anteriors antecedents,  l’Hble. Sra. consellera executiva del 
departament de Medi Ambient, proposa al Consell Executiu que adopti el següent 
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient del contracte de gestió de serveis públic amb adopció de la 
modalitat de concessió, per la Gestió del refugi de Can Boi situat al C. Des Clot, 13 de 
Deià, servei declarat públic i competència del departament de Medi Ambient pel Decret 
d’Organització del Consell de Mallorca en el seu article 7.g (BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol de 2015), mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, de conformitat amb 
el que s’estableixen als articles 138, 150 i 157 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, 
en endavant TRLCSP. 
 
2. Aprovar i autoritzar el cànon anual mínim de la concessió per import de 3.000.-Euros 
(no subjecte a IVA, art.7.9 Llei de l’IVA) 
 
3. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació, i exposar-los al públic per un termini de 
DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'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 dia 
27 de desembre de 2006).  
 
4. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació: 
 
- Presidenta: Hble. Sra. consellera executiva de Medi Ambient, Sandra Espeja 
Almajano. Suplent: Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu del departament de 
Participació Ciutadana i Presidència 
 
Vocals: 
- Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. 
Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta. 
- Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada, Secretari adjunt del Consell de Mallorca  
- Sr. Pere Bover Crespí, administrador del Departament de Medi Ambient. 
Suplent: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, Cap del Servei de Medi Ambient. 
 
Secretaria de la Mesa: Sra. Cristina Carreras Brugada, cap del Servei de secretaria 
tècnica del Departament de Medi Ambient. Suplent: Gabriel Payeras Muntaner, Cap del 
Servei Jurídic de Residus 
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5.- Obrir el procediment d'adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, amb un termini de presentació d'ofertes de quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOIB d'acord amb 
els articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d'aquest termini és dissabte ò inhàbil, 
s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se 
suspendrà la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos que 
sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest 
termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions. 
 
 


