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RELACIÓ D’ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 18 D’ABRIL DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (11-4-2018). 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (IMAS) 2018. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències atribuïdes a 
l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions i a l’article 31.2.e) del Reglament 
orgànic de la Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“El Consell Executiu, reunit en sessió de 24 de gener de 2018, va aprovar, entre d’altres, 
el Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a 
l’any 2018 (BOIB núm. 16, de 25.02.2018). 

La consellera executiva de Benestar i Drets Socials ha presentat una proposta, de data 
12 d’abril de 2018, de modificació d’aquest Pla estratègic atesa la proposta de la 
Direcció Insular de Menors i Família per a incloure dues línies d’ajudes (inversions en 
habitatge i de formació i laborals) per a joves en procés d’emancipació (Programa 
23125).  

D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), 
correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda proposar al Consell Executiu 
l’aprovació del plans estratègics de subvencions conforme a la informació i les 
propostes que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell de 
Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants. 

Per tot això, a proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb 
l’atribució conferida en l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
s’adopta el següent:  

 ACORD  

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS) per a l’any 2018, d’acord amb el detall següent: 

Incloure la subvenció corresponent al programa Menors i Família (23125): 

ÀREA: MENORS I FAMÍLIA (23135) 

PROGRAMA: Convocatòria d'ajudes per a joves en procés d'emancipació 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvenció per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o 
centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió. 

       

Objectius 

Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 

règim de 

concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Donar ajudes per a 
joves en procès 
d'emancipació 

 

Joves extutelats 
majors d'edat que 
han tingut mesura 
de protecció 
abans  

-Subvenció per als joves 
extutelats una vegada 
compleixen la majoria 
d’edat puguin disposar 
d’ajudes materials per poder 
fer les inversions  en les 

20.23135.78004 

 

 

Concessió 
directa 

  

 

100.000 
€  

 

 

Gener-
Octubre 2017 
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dels 18 anys: com 
a mínim un any 
de tutela o dos de 
guarda voluntària. 

àrees d'habitatge 
(equipament de la llar per a 
desenvolupar les activitats 
quotidianes). 

-De formació i laboral 
(material escolar i estris de 
feina necessaris per a 
desenvolupar l'activitat 
laboral, inclòs en ambdós 
casos el material informàtic) 
i de transport (compra de 
mitjans de transport 
necessaris per motiu de 
feina), necessàries per a les 
activitats quotidianes, de 
manera que es minimitzin 
els impactes negatius que 
concorren sobre els 
extutelats des del moment 
que deixen la institució i fins 
que poden valer-se 
plenament per ells mateixos. 

 

 

20.23135.48004 

 

 

 

 

70.000€ 

 

 

 

Gener-
Octubre 2017 

 

 

 

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la 
seu electrònica del Consell de Mallorca.” 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR FJBD CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, DE 22 DE DESEMBRE DE 
2017, PER LA QUAL S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 
PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS PER A L'ANY 2017. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents de fet.  

1. En la sessió d'1 de desembre de 2017, la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS va 
aprovar l'Acord Marc que ha de regir les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017, 
2018, i 2019. 

2. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 4 
de desembre de 2017, es va ratificar l'Acord Marc que ha de regir les ofertes públiques 
d'ocupació dels anys 2017, 2018, i 2019. 

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de desembre de 2017, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al 
servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017 (BOIB núm. 159 de 28 de 
desembre de 2017). 

4. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 30 de gener de 
2018, i núm. 4613, el senyor FJBD, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 
2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017 (BOIB núm. 159 de 28 de desembre 
de 2017). 

Fonaments de dret 
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Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 2017, es va aprovar l'oferta 
d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials per a l'any 2017 (BOIB núm. 159 de 28 de desembre de 2017).  

Segon.- D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència, i en relació a l'article 30 de la mateixa llei, el recurs 
d'alçada interposat el 30 de gener de 2018, contra la Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 2017, per la qual s'aprova 
l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials per a l'any 2017 (BOIB núm. 159 de 28 de desembre de 2017), es va 
interposar en el termini escaient.  

Quart.- Atès que l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic, disposa que són objecte de 
negociació els criteris generals sobre l'oferta pública d'ocupació, requisit que es va 
acomplir en la sessió d'1 de desembre de 2017 de la Mesa Sectorial de Negociació de 
l'IMAS quan es va aprovar l'Acord Marc que ha de regir les ofertes públiques 
d'ocupació dels anys 2017, 2018, i 2019.  

Atès que l'article 68 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, reserva com a garantia de la promoció interna un 
percentatge mínim del 30% de les places ofertades, la qual es respectada per la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 
2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017.  

Cinquè.- D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2018, «els interessats poden interposar 

els recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que pertoca fundar en qualsevol dels 

motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 d’aquesta Llei». 

Sisè.- Haguda compte de tot l'anterior, la Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 2017, per la qual s'aprova l'oferta 
d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials per a l'any 2017 és ajustada a dret, i en conseqüència no es donen els motius de 
nul·litat o anul·labilitat sobre els quals s'ha de fonamentar el recurs d'alçada.  

Setè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  
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Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor FJBD, amb NIF XXX, 
contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de 
desembre de 2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal 
funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017 (BOIB núm. 
159 de 28 de desembre de 2017), per no fonamentar-se en els motius de nul·litat o 
anul·labilitat en relació als quals s'ha de fonamentar el recurs d'alçada interposat.  

Segon.- NOTIFICAR l’acord d'inadmissió a les persones interessades. 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D'APROVACIÓ D’APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS 
AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ SUPERIOR A 12.000 HABITANTS I 
INFERIOR A 20.000 HABITANTS I A L'ENTITAT LOCAL MENOR DE 
PALMANYOLA 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: 

L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la 
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els 
municipis de menys de 20.000 habitants. 

S’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de 
població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals, 
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de 
població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis 
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà. Amb 
caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització del 
Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 

Es subscriuran convenis amb els municipis de població superior a 12.000 habitants i 
inferior a 20.000 habitants com a quinta fase d’un programa que ha arribat a tots els 
municipis de menys de 20.000 habitants. La necessitat d’instal·lació d’hidrants en 
aquests municipis de població superior a 12.000 habitants i inferior a 20.000 habitants i 
la seva ubicació queda reflectida a l’estudi dels tècnics del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de data 7 de març de 2018 que figura a 
l’expedient i a l’informe de la Secretària Tècnica del Departament de data 12 de març 
de 2018. A l’annex dels convenis s’inclouen un seguit de característiques tècniques dels 
hidrants que s’han d’instal·lar i/o adequar en els municipis. 

L'Entitat Local Menor de Palmanyola, que estava inclosa a la segona fase (ajuntaments 
de 2.000 a 4.000 habitants)  i que per mitjà d'escrit de data 7 de juny de 2017 va 
renunciar a dur terme l’obra, ja que no va poder licitar-la degut a la manca de recursos 
humans, també s'inclou en aquesta fase.    

Com a despesa màxima per cada element a instal·lar als municipis o actuació a realitzar 
d’honoraris, s’ha fet la quantificació següent: 

Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros. 

Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800 
euros. 
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Per la redacció del projecte d’hidrants: 2.500 euros, excepte per a l'Entitat Local de 
Palmanyola, que serà de 1.000 euros. 

Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 2.500 euros, excepte per a l'Entitat 
Local de Palmanyola, que serà de 1.000 euros. 

El cost d’un hidrant soterrat és més econòmic que el d’un hidrant de columna; és de 
3.060 euros, però a l’estudi de necessitats dels tècnics del Departament no s’ha pogut 
determinar la ubicació exacta dels hidrants, (moment en el qual se sabrà si l’hidrant a 
instal·lar ha de ser de columna o soterrat), per la qual cosa s’ha fixat una quantitat 
màxima per hidrant de 3.600 euros (que és el cost de l’hidrant més car: el de columna). 

Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció  General de data 28 de 
març de 2018. 

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

ACORD 

1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta com Annex I entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 12.000 habitants i inferior 
a 20.000 habitants i l'Entitat Local Menor de Palmanyola per a la instal·lació i/o 
adequació d’hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol tipus 
d’emergència. 

2.- Autoritzar una despesa total de 682.200,00 euros, (500.000,00 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 65 94310 76281 i 182.200,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 65 94310 76201) del pressupost de despeses de 2018 per fer front a les 
aportacions econòmiques previstes al punt següent. 

3.- Aprovar la proposta de distribució de les quantitats màximes que es fan constar i per 
a les finalitats que tot seguit s’esmenten, a favor dels següents Ajuntaments: 
 

Concepte 

Ajuntament / Entitat 
Local Menor 

CIF 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
obra 

Nous hidrants 
columna o soterrat i 
la seva senyalització 

Adequació 
d’hidrants existents 
(columna o soterrat) 

i la seva 
senyalització 

Alcúdia P-0700300-G 239.400,00 16 101 
Felanitx P-0702200-G 109.800,00 20 21 
Palmanyola P-0700002-I 12.600,00 2 3 
Pollença P-0704200-E 138.600,00 29 19 
Sa Pobla P-0704400-A 73.800,00 13 15 
Sóller P-0706100-E 81.000,00 3 39 
  655.200,00 €   

 
Igualment, aprovar la proposta de distribució de les quantitats màximes que es fan 
constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten, a favor dels següents 
Ajuntaments: 
 

Concepte 
Ajuntament / Entitat 

Local Menor 
CIF 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
honoraris 

Honoraris per 
redacció de 

projecte 
Honoraris per 
direcció d'obra 
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Alcúdia P-0700300-G 5.000,00 € 2.500,00 2.500,00 

Felanitx P-0702200-G 5.000,00 € 2.500,00 2.500,00 

Palmanyola P-0700002-I 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Pollença P-0704200-E 5.000,00 € 2.500,00 2.500,00 

Sa Pobla P-0704400-A 5.000,00 € 2.500,00 2.500,00 

Sóller P-0706100-E 5.000,00 € 2.500,00 2.500,00 

  27.000,00 €   

 

Les quantitats del quadre anterior de les obres quedaran reduïdes, si s’escau, de forma 
automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels 
hidrants a una empresa contractista. 

Les quantitats del quadre anterior dels honoraris quedaran reduïdes a l’import que 
resulti de la factura o factures que presenti l’ajuntament interessat. 

En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a les aportacions 
econòmiques màximes del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec dels 
ajuntaments/entitat local menor interessats. 

4.1.- Els anteriors ajuntaments/entitat local menor 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/entitat 
local menor 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) Certificat del secretari municipal de la disponibilitat de la xarxa d'aigua potable per a 
la instal·lació i/o adequació d'hidrants (Annex VII). 

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 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, 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.  

   A la memòria del projecte s'haurà de fer constar: 

- Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent 
(justificant, entre d'altres, el compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat 
universal de les Illes Balears; Pla director sectorial per a la gestió dels residus de l’illa 
de Mallorca vigent en cada moment i, en general, quants preceptes i instruccions 
tècniques siguin d'aplicació al cas concret). 

-El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent 
model: 

A) Pressupost d'execució material ( PEM )......................... 
B) Benefici industrial ( 6% del PEM).................................. 
C) Despeses generals ( 13% del PEM)................................. 
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D) Total valor estimat del contracte (A+B+C)..................... 
 
Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de 
subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) ................................................................. 

Tota la documentació haurà d’estar signada pel tècnic redactor del projecte amb el 
vistiplau del President/a de l’entitat local promotora del projecte. 

Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra no podran figurar al 
projecte tècnic. Just s’abonaran els honoraris de redacció i de direcció contra factures 
presentades per tercers a l’ajuntament/entitat local menor, tal com es fa constar al punt 
5.1, lletra A) d’aquest acord. No s’admetran com a justificants, i, per tant, no s’abonarà 
l’aportació econòmica per honoraris, si es presenten nòmines, contractes laborals, etc. 

Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització 
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 

4.2.- Una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica, si aquesta és 
correcta, es procedirà a la firma del conveni del punt 1  i a la concessió de les 
aportacions. 

5.1.- Per a l’abonament parcial o total de les quantitats previstes al punt 3, els 
ajuntaments/entitat local menor han de presentar al Consell de Mallorca la següent 
documentació:  

A) Pel que fa als honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra: 

-Factura original del professional o empresa que hagi fet les actuacions. No es pot 
emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri el 
professional o l’empresa; el logotip i la resta de dades han de figurar amb la tipologia 
original. 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual 
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la 
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a 
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació. 

La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament/entitat 
local menor: Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del 
secretari de la Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel 
funcionari esmentat. 

B) Pel que fa a les despeses de l’obra: 

-Model de declaració responsable (ANNEX V) en fase de justificació de despeses en 
relació a les aportacions econòmiques del punt 3 d’aquest acord. 

-Certificació d’obra (ANNEX III) degudament emplenada, i signada pel contractista i 
pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament identificades. 

-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l’obra 
amb les firmes degudament identificades. 

-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions. No es pot emplenar la factura 
sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l’empresa; el logotip i la 
resta de dades de l’empresa han de figurar amb la tipologia original. 
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En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual 
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la 
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a 
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 

La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament/entitat 
local menor: Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del 
secretari de la Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel 
funcionari esmentat. 

5.2.- En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i 
única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 

a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa. En el cas que el 
projecte inicial estigui visat pel corresponent col· legi professional, s’ha de presentar el 
certificat igualment visat. 

b) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament pel director, el contractista, 
un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un representant del 
Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a la 
recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

c) Plànols escala 1:5.000 amb la ubicació dels hidrants en format .dwg, .shp, 
.dgn, .dxf, en suport digital.  

d) Certificat del cabdal d’aigua obtingut per cada hidrant signat pel director de 
l’obra. 

5.3.- S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. No 
obstant això, aquestes factures, tant d’honoraris com d’obres, s’han d’abonar per part de 
l’entitat local beneficiària de l’ajuda econòmica en el termini de 30 dies comptadors des 
del dia que s’hagi rebut el pagament de l’ajuda econòmica per part del Consell Insular 
de Mallorca. En cas contrari, aquest incompliment podrà ser causa de reintegrament de 
l’ajuda econòmica.  

6.- De la quantitat total a aportar als ajuntaments/entitat local menor per a obres el 
Consell de Mallorca, prèvia sol·licitud de la Corporació Local interessada, una vegada 
firmats els convenis corresponents, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 
% d’acord amb les condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del 
Consell de Mallorca per a l’any 2018.  

7.- Els ajuntaments/entitat local menor es faran càrrec dels tràmits per a la contractació 
de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu 
manteniment durant un termini de 10 anys. 

8.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu 
manteniment es durà a terme pels tècnics del Departament de Desenvolupament Local 
del Consell de Mallorca. 

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/entitat local menor, i la finalització 
de les obres i, a la vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació 
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prevista al punt 5 d’aquest acord, en el termini de set mesos comptadors també des de la 
data de la firma dels convenis 

10.- El text que figuri a la senyalització dels hidrants ha d'estar redactat en la llengua 
catalana. 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA CORRESPONENT A L’ANY 2018 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

En data 14 de març de 2018, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública 
del Consell Insular de Mallorca va formular una proposta d’acord de modificació de la 
plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2018, en relació amb la 
qual han estat emesos els informes següents: 

Pel cap del Servei d’Administració Econòmica de la Direcció Insular de Funció Pública, 
en dates 14 i 28 de març i 11 d’abril de 2018. 

Pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans de la Direcció Insular de Funció 
Pública, en dates 15 i 28 de març de 2018. 

Per l’interventor general del Consell Insular de Mallorca, en data 10 d’abril de 2018. 

Per tal d’adaptar la proposta al contingut dels informes, s’emet la següent:   

PROPOSTA D'ACORD 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel 
Ple, en sessió realitzada dia 22 de desembre de 2017, publicada en el BOIB núm. 159, 
de 28-12-2017, per tal d’incorporar-hi i adaptar les places corresponents als llocs de 
treball que es creen o modifiquen com a conseqüència de la tramitació de la modificació 
de la vigent Relació de Llocs de Treball, les quals no poden ser ajornades a l’exercici 
pressupostari següent, degut a la necessitat de procedir a la seva cobertura urgent, a més 
de dur a terme algunes correccions puntuals. 

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 
27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l’article 28.b) del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
102, de 25 d’agost de 2001), redactat de conformitat amb l’acord del Ple de 12 de 
desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016).  

Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla es pot 
compensar amb despeses d'altres unitats, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de 
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.  

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla 
preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del 
Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
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 La consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca 
eleva al Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta 
d'acord: 

1r.- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla amb la 
corresponent modificació de l’annex de personal del Consell de Mallorca per a l'any 
2018, amb efectes de dia 1 de juny de 2018, en els termes que es recullen a continuació i 
elevar-lo al Ple per acordar-ne l'aprovació.  

 
2n- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 

comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE L´EXERCICI 2018 
        

PERSONAL FUNCIONARI     

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL      
 Subescala Tècnica Grup On diu  Ha de dir   
    
  

TAG A1 59 61 
  

 Subescala Administrativa Grup On diu  Ha de dir   
      
  Administratiu -iva  administració general C1 

40 41 
  

 Subescala Auxiliar Grup On diu  Ha de dir   
    
  

Auxiliar administració general C2 163 161 
  

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      

 Subescala Tècnica      
       
  

Classe Tècnica Superior 
Grup On diu  Ha de dir   

  Arquitecte -a superior A1 26 24   
  Enginyer -a  A1 1 0   
  Enginyer -a de camins canals i ports A1 15 16   
  Tècnic -a superior de medi natural A1 2 1   
        
  Classe Tècnica Mitja Grup On diu  Ha de dir   
  Arquitecte -a tècnic -a A2 9 10   
  Tècnic -a de GM de gestió econòmica A2 10 11   
        
 Subescala Serveis Especials      
       
  

Classe Comeses Especials 
Grup On diu  Ha de dir   

  Telefonista AP 2 1   
        
  Auxiliar de recepció i admissió AP 0 1   


