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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 11 D’ABRIL DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (4-4-2018). 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT DELS LOCALS SOCIALS 
(LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE BUNYOLA 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Bunyola una subvenció, 
per import de 600,00 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 
despeses en béns i serveis corrents) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22766, la senyora 
Margalida Colom Bosch, en nom i representació de l’associació de Persones Majors de 
Bunyola, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis corrents) ja que no s’havien fet les 
despeses pertinents. 

3. Dia 19 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació de Persones Majors de Bunyola, CIF G-07293707, per import de 600,00 
euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis corrents) en el 
marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones 
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB 
núm. 37 de 28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida.  

»Així mateix, es posa de manifest que no es pot deixar sense efecte la disposició de 
despesa núm. 220170005267, ja que a dia d’avui el pressupost de 2017 es troba tancat i 
l’esmentada operació no s’ha incorporat a l’exercici 2018.» 

4. Dia 26 de març de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 
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1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
o de justificació insuficient de la subvenció. 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació de Persones Majors de 
Bunyola, CIF G-07293707, per import de 600,00 euros, en concepte de manteniment 
(línia 2 despeses en béns i serveis corrents) en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 
28 de març de 2017), d’acord amb l’escrit de renúncia presentat per la senyora 
Margalida Colom Bosch, en nom i representació de l’Associació de Persones Majors de 
Bunyola, el dia 20 de juliol de 2017. 

3. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis corrents), per import de 600,00 euros, a 
l’Associació de Persones Majors de Bunyola, CIF G-07293707. 

4. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Bunyola, CIF G-
07293707, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta 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. 
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b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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, 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 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. LLAR PARROQUIAL SANTA CATALINA THOMÁS. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 

Antecedents 

1. El Consell executiu, dia 7 de setembre de 2016, va aprovar les bases de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de programes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 
127, de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 3 de novembre de 2016, la Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 990,00 € en concepte d’activitats socioculturals 
(línia 3) 

3. El Consell Executiu, dia 22 de març de 2017, va acordar adjudicar la subvenció 
sol·licitada per la Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, per import de 990,00 €, en 
concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017. 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de la Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, 
amb CIF G-07295223, per import de 495,00 €, en concepte de bestreta del 50% de 
l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. La resolució de reconeixement i 
liquidació de l’obligació es va notificar a la Llar Parroquial Santa Catalina Thomás el 
dia 25 d’abril de 2017, registre de sortida núm. 9067, (avís de recepció de dia 3 de maig 
de 2017). 
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5. Dia 12 de maig de 2017, registre general d’entrada núm. 14532, la senyora Yolanda 
Navarro López, en representació de l’Associació Llar Parroquial Santa Catalina 
Thomás, va presentar escrit de renúncia de la subvenció sol·licitada en concepte 
d’activitats socioculturals (línia 3) per impossibilitat de dur a terme les activitats 
integrants del projecte pel qual s’havia demanat la subvenció. 

6. Dia 19 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a part de la subvenció 
concedida a l’Associació Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, CIF G-07295223, en 
concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinada a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per import de 
990,00 euros i, en conseqüència, acordar el reintegrament parcial i declarar la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida.  

»Així mateix, es posa de manifestes que no es pot deixar sense efecte la disposició de 
despesa núm. 220170004360, ja que a dia d’avui el pressupost de 2017 es troba tancat i 
l’esmentada operació no s’ha incorporat a l’exercici 2018.» 

7. Dia 27 de març de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 127, 
de 6 d’octubre de 2016), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les 
subvencions i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en 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 es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció i el reintegrament de subvencions, entre d’altres 
supòsits, en cas de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 
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Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la renúncia de l’Associació Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, CIF G-
07295223, a part de la subvenció concedida a l’Associació Llar Parroquial Santa 
Catalina Thomás, per import de 990,00 euros, en concepte d’activitats socioculturals 
(línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions destinada a associacions i 
entitats de persones majors per al desenvolupament de projectes de promoció 
sociocultural, any 2017, per impossibilitat de dur a terme les activitats integrants del 
projecte pel qual s’havia demanat la subvenció, d’acord amb l’escrit de renúncia 
presentat per la senyora Yolanda Navarro López, en nom i representació de l’Associació 
Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, el dia 12 de maig de 2017. 

2. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
concedida a l’Associació Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, en concepte 
d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a associacions i entitats de persones majors per al desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, per import de 495,00 euros. 

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 fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

3. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte 
d’activitats socioculturals (línia 3), per import de 990,00 euros, a l’Associació Llar 
Parroquial Santa Catalina Thomás, CIF G-07295223. 

4. Notificar aquest acord a l’Associació Llar Parroquial Santa Catalina Thomás, CIF G-
07295223, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta 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 del Consell de Mallorca, 
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, 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 
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jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA, SI ESCAU, D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
CORRESPONENT A APORTACIÓ CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A 
L’EXERCICI 2018. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Antecedents. 
 
Atès l’escrit de data 1 de febrer de 2018 signat pel Sr. Miquel Lluis Mestre Mestre, 
gerent del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de 
Mallorca, de data d’entrada al Registre General de 21 de febrer de 2017, mitjançant el 
qual sol·licita l’assignació i transferència per part del Consell de Mallorca de la 
quantitat de 1.761.633,51 € de l’aplicació 65.49175.46700 i 259.556,40 € de l’aplicació 
65.49175.76700  a l’esmentat Consorci prevista al pressupost de 2018. 

 
D’acord amb la base 33.2.b de les d'execució del pressupost de 2018 es considera aquest 
Consorci com unitat institucional pública dependent del Consell de Mallorca, estant 
integrat el seu pressupost en el pressupost general del Consell de Mallorca, subjecta al 
règim de control intern establert en el RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es 
desenvolupa el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, 
exercit per part de la intervenció general del Consell de Mallorca. 
 
D’acord amb l’apartat 6, lletra d, de la Base 25 de les d'execució del pressupost de 2018 
les aportacions del Consell Insular de Mallorca als seus organismes autònoms amb 
destinació a finançar globalment la seva activitat serà suficient l’acord de concessió de 
l’aportació de l’òrgan competent per reconèixer l’obligació. 
 
D’acord amb l'article 28. lletra j), del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca 
i la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2018 l’aprovació de les despeses 
incloses en aquest expedient corresponen al Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local 
de data 2 de març de 2018. 
 
Informe jurídic del cap dels Serveis Administratius del Departament de 
Desenvolupament Local de data 5 de març de 2018. 
 
Certificat de reserves de crèdit, número d’operació 220180000668 i 220180000535. 
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Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció número FS-024/18, de data                                                
19 de març de 2018. 
 
Atès l’abans exposat, el Sr. conseller executiu del Departament de Desenvolupament 
Local proposa al Consell Executiu l’ adopció del següent 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, 
amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte bancari codi 
IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de 1.761.633,51 € de l’aplicació 
65.49175.46700 i 259.556,40 € de l’aplicació 65.49175.76700  a l’esmentat Consorci 
prevista al pressupost de 2018 en concepte d’aportació del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci per a l’any 2018 
destinada a finançar globalment la seva activitat. 
 
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/. 
General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari codi IBAN ES64 
21000011810201562749, una despesa per import de DOS MILIONS VINT-I-UN MIL 
CENT VUITANTA-NOU EUROS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(2.021.189,91 €), la qual s’imputarà a l’aplicació pressupostària 65.49175.46700 per un 
import de 1.761.633,51 €  i 259.556,40 € de l’aplicació 65.49175.76700 , incloses en el 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 2018, pel concepte abans esmentat, i 
amb càrrec a la document comptable AD número 920180002591 per un total de 
2.021.189,91 €. 
 
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se 
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General 
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
4.- D’acord amb l’apartat 6, lletra d, de la Base 25 de les d'execució del pressupost de 
2018 les aportacions del Consell Insular de Mallorca als seus organismes autònoms amb 
destinació a finançar globalment la seva activitat serà suficient l’acord de concessió de 
l’aportació de l’òrgan competent per reconèixer l’obligació. 
 
 
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. 
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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. 

 

ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ PEL QUE FA A 
L’AJUNTAMENT DE BUNYOLA PER EXECUTAR LES OBRES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I/0 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 els 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 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. 
  
A l’Ajuntament de Bunyola (CIF: P-0701000-B) li va correspondre un import màxim 
d'aportació econòmica per a l'execució de les obres de 18.000,00 euros. 
Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 67, de dia 1 de juny de 
2017.  
L'Ajuntament de Bunyola, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de 
l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i 
va trametre dos exemplars del projecte tècnic d'hidrants. 
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 18 
d'octubre de 2017 a la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Bunyola. 
 
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tingut lloc el dia 20 de 
desembre de 2017, ha adoptat l'acord de concedir, a la vista del projecte d'obres 
presentat per l'Ajuntament de Bunyola, una aportació econòmica a aquest ajuntament de 
16.484,13 euros per a l'obra i la diferència (1.515,87) entre l'aportació aprovada de 
18.000,00 euros i la prevista al projecte d'obres que reverteixi a la partida pressupostària 
65 94310 76291. 
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En aquest mateix acord del Consell Executiu de dia 20 de desembre de 2017 també es 
va concedir a l'Ajuntament de Bunyola una aportació econòmica per honoraris de 
redacció i direcció de les obres d’instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències 
de 2.000,00 euros (1.000,00 euros per a redacció i 1.000,00 euros per a direcció).  
 
En el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 es fa constar el 
següent:  
 
“L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis”.  
 
L’Ajuntament de Bunyola va procedir a adjudicar les obres per Decret del Batle en data 
18 de desembre de 2017 (el termini per presentar el certificat d’adjudicació finalitzava 
el dia 18 de desembre de 2017). L'Ajuntament de Bunyola va presentar el certificat 
d'adjudicació de les obres el mateix dia 18 de desembre de 2017. 
 
A la clàusula octava de l’esmentat conveni signat es fa constar que l’Ajuntament de 
Bunyola ha de presentar la documentació justificativa de l’execució de les obres en un 
termini de cinc mesos comptadors des de la data de la firma del conveni.  
 
El termini d’execució de les obres és de cinc mesos comptadors des de la data de la 
firma del conveni, o sigui finalitza el dia 18 març de 2018.  
 
L’Ajuntament de Bunyola, mitjançant escrit de data 16 de març de 2018, ha sol·licitat 
una ampliació del termini per executar l’obra, ja que s’ha precisat d'un informe 
favorable del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. 
 
Per la qual cosa s’ha de procedir, pel que fa a l'Ajuntament de Bunyola, a modificar les 
condicions de l'acord de concessió de la subvenció i el conveni firmat al seu dia.  
 
L'òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l'òrgan que va concedir l'aportació 
econòmica a l'Ajuntament de Bunyola per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants per a 
emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració. 
 
Per tot això, aquest conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la 
següent proposta d'  

ACORD 

1.- Modificar el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 pel 
que fa a l’Ajuntament de Bunyola (P-0701000-B) en el sentit que el termini per a 
l’execució i justificació de les obres per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a 
emergències no serà per a aquest ajuntament de cinc mesos comptadors des de la data 
de la firma del conveni, sinó de set mesos, el qual finalitzarà el dia 18 de maig de 2018, 
ja que s’ha precisat d'un informe favorable del Departament de carreteres del Consell de 
Mallorca. 
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2.- Aquesta modificació no danya el dret de tercers, ja que és un acte administratiu 
individualitzat que no afecta a la resta dels Ajuntaments beneficiaris relacionats a 
l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017. 
 
3.- Modificar la clàusula octava del conveni de col·laboració signat el dia 18 d'octubre 
de 2017 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Bunyola per a la instal·lació i/o 
adequació d’hidrants per a emergències en el sentit que aquesta clàusula en lloc de dir 
que l'Ajuntament de Bunyola  tendrà cinc mesos per executar i justificar l’obra ha de dir 
que en tendrà set mesos.   
 
 
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.        

 

ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ PEL QUE FA A 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ PER EXECUTAR LES OBRES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I/0 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 9 d’agost 
de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar un conveni tipus de col·laboració entre el Consell 
de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 8.000 habitants i inferior o igual a 
12.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal 
per atendre qualsevol tipus d’emergència. 
En aquest acord es va autoritzar una despesa total de 974.800,00 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 65 94310 76291 del pressupost de despeses de 2017 (en aquesta 
quantitat s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i direcció 
d’obra que pugen a la quantitat de 28.000 euros) per fer front a les aportacions 
econòmiques derivades de la signatura dels convenis.  
 
A l’Ajuntament de Santanyí (CIF 0705700-C) li va correspondre un import màxim 
d’aportació econòmica per a l’execució de les obres de 136.800,00 euros.  
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L’Ajuntament de Santanyí, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de 
l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i 
va trametre dos exemplars del projecte tècnic d’hidrants. 
 
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 4 de 
gener de 2018 a la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Santanyí .  
 
El punt 9 d'aquest acord diu el següent, pel que fa al termini per acabar les obres 
d'instal·lació i/o adequació d’hidrants: 

 

"9.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de tres mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de set mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis". 
 

Per tot això, el termini per adjudicar les obres per dur a terme la instal·lació i/o 
adequació d'hidrants per a emergències finalitza el dia 4 d’abril de 2018. 
 

L’Ajuntament de Santanyí, mitjançant escrit de data 26 de març de 2018, ha sol·licitat 
una ampliació del termini per adjudicar, fins el dia 10 de maig de 2018, ja que l’empresa 
classificada en primer lloc no va acreditar en el seva totalitat la solvència sol·licitada en 
els plecs de clàusules administratives particulars i per aquest motiu s’ha hagut d’atorgar 
a l’esmentada empresa un termini per esmenar la documentació i acreditar la solvència.  

Per la qual cosa s’ha de procedir, pel que fa a l’Ajuntament de Santanyí , a modificar les 
condicions de l’acord de concessió de la subvenció i el conveni firmat al seu dia.  

L’òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l’òrgan que va concedir l’aportació 
econòmica a l’Ajuntament des Santanyí per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per 
a emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració.  

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del 
Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

 
ACORD 

 
1.- Modificar el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 9 d'agost de 2017 pel que 
fa a l’Ajuntament de Santanyí ( CIF 0705700-C) en el sentit que el termini per adjudicar 
i presentar el certificat d’adjudicació de les obres d'instal·lació i/o adequació d'hidrants 
per a emergències no serà per a aquest ajuntament de tres mesos comptadors des de la 
data de la firma del conveni, sinó de quatre mesos i set dies, el qual finalitzarà el dia 10 
de maig de 2018, ja que l’empresa classificada en primer lloc no va acreditar en la seva 
totalitat la solvència sol· licitada en els plecs de clàusules administratives particulars i 
per aquest motiu s’ha hagut d’atorgar a l’esmentada empresa un termini per esmenar la 
documentació i acreditar la solvència.  



 12 

 2.- Aquesta modificació no danya el dret de tercers, ja que és un acte administratiu 
individualitzat que no afecta a la resta d'ajuntaments beneficiaris relacionats a l’acord 
del Consell Executiu de dia 9 d’agost de 2017. 

 
3.- Modificar la clàusula octava del conveni de col·laboració signat el dia 4 de gener de 
2018 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí per a la instal·lació i/o 
adequació d’hidrants per a emergències en el sentit que aquesta clàusula en lloc de dir 
que l'Ajuntament de Santanyí tendrà tres mesos per adjudicar i presentar el certificat 
d’adjudicació de l’obra ha de dir que tendrà quatre mesos i set dies.  
 
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.        
 

ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ PEL QUE FA A 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ PER EXECUTAR LES 
OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ I/0 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 els 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 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. 
  
A l’Ajuntament de Santa Maria del Camí  (CIF: P-0705600-E) li va correspondre un 
import màxim d'aportació econòmica per a l'execució de les obres de 39.600,00 euros. 
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Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 67, de dia 1 de juny de 
2017.  
L'Ajuntament de Santa Maria del Camí, en un termini de dos mesos a partir de la 
comunicació de l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el 
conveni tipus i va trametre dos exemplars del projecte tècnic d'hidrants. 
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 18 
d'octubre de 2017 a la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Santa Maria el Camí. 
 
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tingut lloc el dia 20 de 
desembre de 2017, ha adoptat l'acord de concedir, a la vista del projecte d'obres 
presentat per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, una aportació econòmica a aquest 
ajuntament de 35.995,03 euros per a l'obra i la diferència (3.604,97) entre l'aportació 
aprovada de 39.600,00 euros i la prevista al projecte d'obres que reverteixi a la partida 
pressupostària 65 94310 76291. 
 
En aquest mateix acord del Consell Executiu de dia 20 de desembre de 2017 també es 
va concedir a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí una aportació econòmica per 
honoraris de redacció i direcció de les obres d’instal·lació i/o adequació d’hidrants per a 
emergències de 2.000,00 euros (1.000,00 euros per a redacció i 1.000,00 euros per a 
direcció).  
 
En el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 es fa constar el 
següent:  
 
“L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis”.  
 
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí  va procedir a adjudicar les obres per Decret del 
Batle en data 1 de desembre de 2017 (el termini per presentar el certificat d’adjudicació 
finalitzava el dia 18 de desembre de 2017). L'Ajuntament de Santa Maria del Camí  va 
presentar el certificat d'adjudicació de les obres el dia 7 de desembre de 2017. 
 
A la clàusula octava de l’esmentat conveni signat es fa constar que l’Ajuntament de 
Santa Maria del Camí  ha de presentar la documentació justificativa de l’execució de les 
obres en un termini de cinc mesos comptadors des de la data de la firma del conveni.  
 
El termini d’execució de les obres és de cinc mesos comptadors des de la data de la 
firma del conveni, o sigui finalitza el dia 18 març de 2018.  
 
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, mitjançant escrit de data 21 de març de 2018, 
ha sol·licitat una ampliació del termini per executar l’obra, ja que el contractista ha 
tingut problemes amb l’obra civil i encara no havia començat l’obra; l’Ajuntament ha 
requerit el contractista per començar l’obra i el dia 15/03/2018 ha començat. 
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Per la qual cosa s’ha de procedir, pel que fa a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, a 
modificar les condicions de l'acord de concessió de la subvenció i el conveni firmat al 
seu dia.  
 
L'òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l'òrgan que va concedir l'aportació 
econòmica a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí per a la instal·lació i/o adequació 
d'hidrants per a emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració. 
 
Per tot això, aquest conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la 
següent proposta d'  

ACORD 

1.- Modificar el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 pel 
que fa a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí  (P-075600-E) en el sentit que el termini 
per a l’execució i justificació de les obres per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants 
per a emergències no serà per a aquest ajuntament de cinc mesos comptadors des de la 
data de la firma del conveni, sinó de sis mesos, el qual finalitzarà el dia 18 d’abril de 
2018, ja que el contractista ha tingut problemes per començar les obres. 
 
2.- Aquesta modificació no danya el dret de tercers, ja que és un acte administratiu 
individualitzat que no afecta a la resta dels Ajuntaments beneficiaris relacionats a 
l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017. 
 
3.- Modificar la clàusula octava del conveni de col·laboració signat el dia 18 d'octubre 
de 2017 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Santa Maria del Camí  per a la 
instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències en el sentit que aquesta clàusula  
en lloc de dir que l'Ajuntament de Santa Maria del Camí tendrà cinc mesos per executar 
i justificar l’obra ha de dir que en tendrà sis mesos.   
 
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.        
 


