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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DE DIA 20 DE 
DESEMBRE DE 2017  
 

 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-12-2017). 

 

CONCESSIÓ DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS 
AJUNTAMENTS ALS PROJECTES D’OBRA PRESENTATS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 

Local: 

 

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 

maig de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el 

Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 4.000 habitants i inferior o 

igual a 8.000 habitants i als ajuntaments que no varen obtenir ajuda a la fase anterior per 

a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol 

tipus d’emergència, i també va autoritzar i disposar la despesa total de 641.600,00 euros 

(en aquesta quantitat s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i 

direcció d’obra que pugen a la quantitat de 26.000,00 euros) per fer front a les 

aportacions econòmiques derivades de la signatura dels convenis. Les quantitats 

màximes destinades a cada ajuntament son les següents:  

 

Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm 67, de dia 1 de juny de 

2017.  

El punt 4.1 de l’esmentat acord  disposa el següent: 

Ajuntament 

NIF Import màxim 
d’aportació 

econòmica per 
obra 

Import màxim 
d’aportació 

econòmica per 
honoraris 

Alaró P-0700100-A 23.400,00 € 2.000,00 

Algaida P-0700400-E 43.200,00 € 2.000,00 

Artà P-0700600-J 59.400,00 € 2.000,00 

Binissalem P-0700800-F 36.000,00 € 2.000,00 

Bunyola P-0701000-B 18.000,00 € 2.000,00 

Esporles P-0702000-A 64.800,00 € 2.000,00 

Lloseta P-0702900-B 61.200,00 € 2.000,00 

Maria de la Salut P-0703500-I 30.600,00 € 2.000,00 

Muro P-0703900-A 117.000,00 € 2.000,00 

Petra P-0704100-G 25.200,00 € 2.000,00 

Porreres P-0704300-C 32.400,00 € 2.000,00 

Santa Maria del Camí P-0705600-E 39.600,00 € 2.000,00 

Ses Salines P-0705900-I 64.800,00 € 2.000,00 

  615.600,00€ 26.000,00 
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"4.1.- Els anteriors ajuntaments disposaran d’un termini de 2 mesos comptadors a partir 

del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar la següent 

documentació: 

a) Certificat del secretari municipal d’aprovació per acord del ple de l’ajuntament del 

conveni del punt 1 d’aquest acord. 

b) Declaració responsable en relació a les aportacions econòmiques previstes en aquest 

acord (Annex IV) 

c) Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 

11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex VI). 

d) Dos exemplars en paper del projecte tècnic dels hidrants a instal·lar. El projecte 

tècnic ha de tenir el contingut que s’assenyala a l’article 123 del R. Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 

públic en relació a l’article 124 i següents del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques." 

Tots els  ajuntaments varen presentar la documentació prevista en el punt anterior, i per 

part dels serveis tècnics es va procedir a la revisió dels projectes presentats per cada 

ajuntament. En data 18 d’octubre de 2017 es va procedir a la signatura dels convenis de 

col·laboració entre els ajuntaments i el Consell de Mallorca. 

Els pressuposts dels projectes tècnics, pel que fa a les obres, presentats pels ajuntaments 

representen una variació de les quantitats màximes disposades en primer lloc. Els 

imports dels pressuposts dels projectes d'obra (que figuren a la columna: "Import 

pressupost de les obres") presentats són els següents: 

 

Ajuntament CIF 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
obra 

Import 
pressupost 

de les 
obres  

Diferència entre 
l’import màxim 

disposat i el 
pressupost de les 

obres  

Alaró P-0700100-A 23.400,00 € 23.400,00 0,00 

Algaida P-0700400-E 43.200,00 € 36.776,14 6.423,86 

Artà P-0700600-J 59.400,00 € 35.427,46 23.972,54 

Binissalem P-0700800-F 36.000,00 € 36.000,00 0,00 

Bunyola P-0701000-B 18.000,00 € 16.484,13 1.515,87 

Esporles P-0702000-A 64.800,00 € 51.851,90 12.948,10 

Lloseta P-0702900-B 61.200,00 € 52.311,11 8.888,89 

Maria de la Salut P-0703500-I 30.600,00 € 30.600,00 0,00 

Muro P-0703900-A 117.000,00 € 113.969,77 3.030,23 

Petra P-0704100-G 25.200,00 € 25.200,00 0,00 

Porreres P-0704300-C 32.400,00 € 29.541,75 2.858,25 

Santa Maria del Camí P-0705600-E 39.600,00 € 35.995,03 3.604,97 

Ses Salines P-0705900-I 64.800,00 € 64.799,18 0,82 

  615.600,00€  63.243,53 

 

Per tot l'exposat anteriorment, s’ha de procedir a la concessió a cada ajuntament de les 

aportacions econòmiques per cada projecte d'obra presentat, que en alguns casos no 
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seran les mateixes que es varen concedir a l’acord de dia 17 de maig de 2017, així com 

dels honoraris corresponents a cada una de les obres,  i la quantitat sobrant ha de revertir 

a la partida pressupostària corresponent.    

Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 13 de 

desembre de 2017.  

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

de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Concedir les aportacions econòmiques següents a favor de les Corporacions Locals 

de Mallorca que a continuació es relacionen i per a les obres d’instal·lació i/o adequació 

d’hidrants per a emergències que s’indiquen:  

 

Ajuntament CIF 
Import màxim 

d'aportació 
econòmica  

Aportació 
econòmica 
concedida 
per obres  

Import 
pressupost 

de les obres  

Diferència 
entre l’import 

màxim disposat 
i el pressupost 
de les obres  

Alaró P-0700100-A 23.400,00 € 23.400,00 23.400,00 0,00 

Algaida P-0700400-E 43.200,00 € 36.776,14 36.776,14 6.423,86 

Artà P-0700600-J 59.400,00 € 35.427,46 35.427,46 23.972,54 

Binissalem P-0700800-F 36.000,00 € 36.000,00 36.000,00 0,00 

Bunyola P-0701000-B 18.000,00 € 16.484,13 16.484,13 1.515,87 

Esporles P-0702000-A 64.800,00 € 51.851,90 51.851,90 12.948,10 

Lloseta P-0702900-B 61.200,00 € 52.311,11 52.311,11 8.888,89 

Maria de la Salut P-0703500-I 30.600,00 € 30.600,00 30.600,00 0,00 

Muro P-0703900-A 117.000,00 € 113.969,77 113.969,77 3.030,23 

Petra P-0704100-G 25.200,00 € 25.200,00 25.200,00 0,00 

Porreres P-0704300-C 32.400,00 € 29.541,75 29.541,75 2.858,25 

Santa Maria del Camí P-0705600-E 39.600,00 € 35.995,03 35.995,03 3.604,97 

Ses Salines P-0705900-I 64.800,00 € 64.799,18 64.799,18 0,82 

  615.600,00€   63.243,53 

2.-  Concedir les aportacions econòmiques següents a favor de les Corporacions Locals 

de Mallorca que a continuació es relacionen i pels honoraris de redacció i direcció de les 

obres d’instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències que s’indiquen:  

 

Concepte 

Ajuntament CIF 

Import màxim 
d'aportació 
econòmica 

per honoraris 

Honoraris per 
redacció de 

projecte 
Honoraris per 
direcció d'obra 

Alaró P-0700100-A 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Algaida P-0700400-E 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Artà P-0700600-J 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Binissalem P-0700800-F 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Bunyola P-0701000-B 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Esporles P-0702000-A 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Lloseta P-0702900-B 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Maria de la Salut P-0703500-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 
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Muro P-0703900-A 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Petra P-0704100-G 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Porreres P-0704300-C 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Santa Maria del Camí P-0705600-E 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Ses Salines P-0705900-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

  26.000,00 €   

3.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65 94310 76291  la quantitat de 63.243,53 

euros no emprada d’aquestes aportacions econòmiques, amb el  desglossament que a 

continuació s’assenyala: 

 

Ajuntament Import 

Algaida 6.423,86 

Artà 23.972,54 

Bunyola 1.515,87 

Esporles 12.948,10 

Lloseta 8.888,89 

Muro 3.030,23 

Porreres 2.858,25 

Santa Maria del Camí  3.604,97 

Ses Salines 0,82 

Total  63.243,53 

 

4.- Publicar el present acord al BOIB.  

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acord no 

es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular 

potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de 

dos mesos comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a 

la interposició de recurs contenciós administratiu. 

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva 

presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs 

contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en 

el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o 

aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.  

Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós 

administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 

recepció de la present notificació. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

s’estimi pertinent. 


