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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 29 DE MARÇ DE 2017 
 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-3-2017) 
 

 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDENCIA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL PER A LA POSADA EN MARXA D’UN CENTRE 
D’IGUALTAT I ASSESSORAMENT PER A LES DONES -ESPAI DE DONES SA 
POBLA- A LA PART FORANA DE L’ILLA DE MALLORCA, ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE SA POBLA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència: 

 
Antecedents 
 

La directora insular d'Igualtat, mitjançant informe de 14 de març de 2017 informa que és de 

interès del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca,  

així com de l’Ajuntament de Sa Pobla, intensificar els canals de col·laboració i cooperació 

entre les dues institucions per tal d’aconseguir, mitjançant la fórmula de conveni,  la posada 

en marxa i funcionament d’un Centre d’informació de les dones al terme municipal de Sa 

Pobla, que comptarà amb la participació i col·laboració entre l’ajuntament del esmentat 

municipi de Sa Pobla i la Direcció Insular d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca, on 

s’oferirà informació, orientació, recursos i assessorament principalment a les dones, i a la 

societat en general. 

 

El servei ofert per aquest Centre d’Igualtat i Assessorament per a les dones serà d’atenció, 

informació, foment i recolzament de l’associacionisme femení així com d’assessorament en 

matèries específiques, tals com recursos, igualtat, conciliació de la vida laboral, familiar i 

personal, normativa, coeducació, salut i violència de gènere. S’oferirà de manera gratuïta i 

estarà dirigit tant a dones, com a famílies, com a professionals de diferents sectors, 

institucions i associacions. 

A l'esmentat informe la directora insular d'Igualtat fa constar que la signatura del conveni 

en lloc  de propiciar duplicitats i per tant despeses afegides, el que fa és fomentar l’estalvi, 

ja que amb la convergència i coordinació de les accions es guanya en eficàcia i 

productivitat. Es posen en comú recursos diferents, els efectes del quals són potenciats per 

l’existència de una col·laboració i una coordinació.  

  

Fonaments Jurídics 
 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, a 

l’article 14.3 fixa com a criteri d’actuació dels poders públics la col·laboració entre les 

diferents administracions públiques en l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i 
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d’oportunitats, mentre que l’article 14.9 es refereix al foment d’instruments de 

col·laboració entre les diferents administracions. Finalment l’art 21.2 insta a les entitats 

locals a integrar el dret d’igualtat en l’exercici de les seves competències i a col·laborar, a 

aquest efecte, amb la resta de les administracions públiques. 

 

L’article 19.3 de la Llei autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, 

disposa que els consells insulars, en l’àmbit de les seves competències, són les institucions 

encarregades de donar suport tècnic i administratiu en matèria d’igualtat als municipis de 

menys de 20.000 habitants. L’article 3.1 l) estableix com a principi general l’impuls de les 

relacions entre les administracions, les institucions i els agents socials basades en els 

principis de col·laboració, coordinació i cooperació, per garantir la igualtat entre dones i 

homes. L’article 10.2 estableix que les administracions competents en cada cas han 

d’impulsar la creació d’òrgans i instruments de col·laboració. 

 

El Decret de 10 de juliol de 2015, pel que es determina l’organització del Consell de 

Mallorca, al seu article 4 atribueix al Departament de Participació Ciutadana i Presidència 

la competència per proposar l’ordenació del desenvolupament de polítiques de gènere i 

relacionades amb la dona.  

 

 

Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 

relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a la 

competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de la 

seva quantia. 

 

Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General, de 22 de març de 2017. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament Orgànic 

del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència 

proposa al Consell Executiu l’adopció del següent  

 

 

ACORD 

 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració interinstitucional per a la posada en marxa d’un 

Centre d’Igualtat i Assessorament  per a les Dones –Espai de dones Sa Pobla- a la part 

forana de l’illa de Mallorca, entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Sa 

Pobla. 

 

2. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sa Pobla, a la Secretaria General i a la 

Intervenció General. 

 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL BAREM D’INDEMNITZACIONS 
DERIVADES DE LA COL·LABORACIÓ EN LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
FORMATIVES I DE PERFECCIONAMENT, INCLOSES DINS EL PLA DE 
FORMACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 

Funció Pública: 

 

Atesa la Resolució d’inici d’expedient per a la modificació del barem d’indemnitzacions 

derivades de la col·laboració en la realització d’activitats formatives i de perfeccionament, 

incloses dins el Pla de Formació del Consell de Mallorca, dictada per la Consellera 

Executiva de Modernització i Funció Pública, en data 29 de desembre de 2016, d’acord 

amb l’informe proposta de la coordinadora de formació per absència de la cap de servei de 

formació i amb el vist-i-plau del director insular de Funció Pública, de dia 9 de febrer de 

2017.  

I atesos els fonaments de dret següents: 

1. L’article 29 del Decret  autonòmic 16/2016, de 8 d’abril, mitjançant el qual s’aprova  el 

Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del 

personal al servei l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

2. El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en 

les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per 

l’Escola Balear d’Administració Publica , que aprova el barem de les indemnitzacions 

que se’n deriven i que estableix els diferents tipus de col·laboracions que es poden 

donar en la gestió i la impartició de les activitats formatives organitzades per l’Escola 

Balear d’Administració Pública (en endavant EBAP). 

3. L’acord de Consell executiu,  de dia 1 d’abril de 2015, relatiu a l’aprovació del barem 

d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la realització d’activitats formatives 

i de perfeccionament, incloses en el Pla de formació del Consell de Mallorca i publicat 

al BOIB nº 53 de 14 d’abril de 2015.  

4. L’article 10 apartat c) 13  del Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 10 de 

juliol de 2015, que confereix a la Consellera Executiva de Modernització i Funció 

Pública la gestió i execució del Pla de formació del personal.  

Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent: 

 

A C O R D 

1. Aprovar la modificació del barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la 

realització d’activitats formatives i de perfeccionament, incloses dins el Pla de 

Formació del Consell de Mallorca, aprovat per Consell executiu de dia 1 d’abril de 

2015, que s’adjunta com annex en aquesta proposta. 

2. Disposar que aquesta modificació es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Annex 

 
Barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la realització d’activitats 

formatives i de perfeccionament,  incloses dins el Pla de Formació del Consell de Mallorca.  
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La regulació de les modalitats de figures docents i de col·laboració en les activitats 

formatives que es recullen en aquest barem, correspon a l’establerta en el Decret 62/2011, 

de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de figures docents i de col·laboració en la 

gestió i la impartició de les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió 

organitzats per l’EBAP.  

1-Indemnitzacions meritades pel professorat d’activitats de formació de la modalitat 

presencial  

- Professional col·laborador: 50 €/hora 

- Professorat titulat d’accions formatives: 72 €/hora 

- Conferenciant o ponent unipersonal 90€/h amb un màxim de 267 €/sessió. * 

- Ponent o moderador de taula rodona: 72€/ sessió *  

- Monitor o monitora: 36€/hora 

* El Decret 62/2011 determina que les quanties de les indemnitzacions referides a 

conferenciant o ponent unipersonal i ponent o moderador de taula rodona, quan les 

imparteixen persones de reconegut prestigi acadèmic i professional, podran ser pactades, 

sense superar els 667€ per sessió.  

 

 

2-Indemnitzacions per al professorat de les activitats de formació de la modalitat en línia. 

- Professorat responsable en línia: 

1.- Cursos virtuals d’igual o menys de 15 hores:  15€ /hora curs + 10€/ alumne. 

2.- Cursos virtuals de 20 a 60 hores:  40 €/ hora curs + 20€ / alumne. 

- Professorat tutor en línia: 

1.- Cursos virtuals d’igual o menys de 15 hores: 10€ /hora curs + 10€ / alumne. 

2.- Cursos virtuals de 20 a 60 hores: 15€ /hora curs + 10€ / alumne. 

 

3- Indemnitzacions per preparar material didàctic de les activitats de formació de la 

modalitat en línia  

-Indemnització de 45 € per hora de durada de l’activitat, fins a un màxim de 1.750 €. 

 

 

4- Indemnització meritada per la supervisió de les aules i el suport logístic de les accions 

formatives  

 -Indemnització per hora d’efectiva permanència: 22 €. 

 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE DATA 7 DE 
SETEMBRE DE 2016 D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB LES CONSELLERIES DEL GOVERN BALEAR DE TERRITORI, ENERGIA 
I MOBILITAT I DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA PER 
IMPULSAR EL PACTE DE BATLES I BATLESSES A L’ILLA DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament Local: 

 

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de data 7 de setembre de 2016, va 

adoptar el següent acord: 

 

"Aprovar el conveni de col·laboració que s'adjunta amb les conselleries del Govern Balear 

de Territori, Energia i Mobilitat i de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per impulsar el 

pacte de batles i batlesses a l'àmbit de l'illa de Mallorca". 

 

Aquest conveni preveu a la clàusula quarta el següent: 

 

"Quarta. Comissió de Seguiment del Conveni  

 

Amb la finalitat de fer el seguiment del Conveni i facilitar el seguiment de les actuacions 

concretes, com també la coordinació entre les parts, es crea la Comissió de Seguiment del 

Conveni, integrada per un representant de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 

del Govern de les Illes Balears, nomenat pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat, un 

representant de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 

Balears, nomenat pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i dos representants 

del Consell de Mallorca, nomenats pel President del Consell. 

 

Així mateix, es podran convidar altres parts a participar o col·laborar en les reunions de la 

Comissió". 

 

A l'hora de firmar el conveni s'ha detectat en la seva redacció que a la clàusula quarta: 

Comissió de Seguiment del Conveni, es preveu que la Conselleria de Territori, Energia i 

Mobilitat compta amb dos representants a l'esmentada Comissió en lloc d'un sol 

representant, tal com figura al text del conveni aprovat pel Consell Executiu del Consell de 

Mallorca. 

 

Atès que tant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat com el Consell de Mallorca, 

així com la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (que són les parts que han de 

firmar el conveni) estan d'acord amb què la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 

compti amb dos representants a la Comissió de Seguiment. 

 

La Intervenció General, mitjançant informe de data 25 de juliol de 2016 (núm. ref. 214/16), 

va manifestar en el moment de l'aprovació del conveni la no necessitat de fiscalització 

prèvia en aquest punt de tramitació.  

 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Consell Executiu del 

Consell de Mallorca l'adopció del següent 

 
ACORD 

 
Modificar l'acord del Consell Executiu de dia 7 de setembre de 2016 d'aprovació d'un 

conveni de col·laboració amb les conselleries del Govern Balear de Territori, Energia i 

Mobilitat i de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per impulsar el pacte de batles i batlesses 

a l'àmbit de l'illa de Mallorca en el sentit següent: 



 
 

 6 

 

La clàusula quarta d'aquest conveni, en lloc del text que es va aprovar a l'acord esmentat, 

tendrà la següent redacció: 

 

"Quarta. Comissió de Seguiment del Conveni  

 

Amb la finalitat de fer el seguiment del Conveni i facilitar el seguiment de les actuacions 

concretes, com també la coordinació entre les parts, es crea la Comissió de Seguiment del 

Conveni, integrada per dos representants de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 

del Govern de les Illes Balears, nomenats pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat; un 

representant de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 

Balears, nomenat pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; i dos representants 

del Consell de Mallorca, nomenats pel president del Consell. 

 

Així mateix, es poden convidar altres parts perquè hi participin o col·laborin en les 

reunions de la Comissió". 

 

 
 
 


