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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 25 D’ABRIL DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (18-4-2018). 

DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL PLA NORMATIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’ANY 2018. 

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

Antecedents. 

Atès que a la reunió del Consell Executiu de dia 7 de març de 2018 es va aprovar el Pla 
Normatiu del Consell de Mallorca per a l’any 2018. 

Atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures, de 20 de 
març de 2018, de rectificació de l’acord esmentat a la vista de les incorreccions i 
deficiències detectades.  

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. Rectificar el Pla Normatiu del Consell de Mallorca per a l’any 2018, aprovat per 
acord del Consell Executiu de 7 de març de 2018,  en el sentit de que allà on diu 
 

Ordenança 
reguladora del preu 
públic pel control de 
qualitat de les obres 
públiques a les 
carreteres de 
Mallorca 

Revisió anual de preus de 
l'ordenança 

Territori i Infraestructures Març 

Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa 
per al servei 
d’inspecció tècnica 
de vehicles que 
presta el Consell de 
Mallorca  

Revisió anual de preus de 
l'ordenança 

Territori i Infraestructures Juny 

 
Ha de dir 
 

Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa 
per al servei 
d’inspecció tècnica 

Regularitzar la taxa per al 
servei d’inspecció tècnica 
de vehicles a l’Illa de 
Mallorca. 

Territori i Infraestructures Juny 
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de vehicles que 
presta el Consell de 
Mallorca  

Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa 
per la utilització 
privativa o 
aprofitament especial 
del domini públic 
insular 

Regularitzar la taxa per la 
utilització privativa o 
aprofitament especial del 
domini públic de les 
carreteres de l’Illa de 
Mallorca. 

Territori i Infraestructures Juny 

 

 De tal forma que la versió completa és la que s’adjunta a continuació. 

2. Ordenar la publicació de la nova versió rectificada del Pla Normatiu al Portal de 
Transparència del Consell de Mallorca. 

 

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 
SÓLLER– A LA PART FORANA DE L’ILLA DE MALLORCA, ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE SÓLLER. 

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

Antecedents 

La directora insular d'Igualtat, mitjançant informe de 9 de març de 2018 informa que és 
de interès del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de 
Mallorca,  així com de l’Ajuntament de Sóller, 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 Sóller, que comptarà amb la participació i col·laboració entre 
l’ajuntament del esmentat municipi de Sóller 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.  
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A l’informe tècnic de 18 de maig de 2016, que s’adjunta a l’informe de la Directora 
Insular, es justifica la competència del Consell de Mallorca per que fa  als continguts 
objecte del conveni. 

Fonaments 

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 
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. 

En l’àmbit Insular, el Decret de 9 de juny de 2017, pel que es determina l’organització 
del Consell de Mallorca, al seu article 3 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.  

Per tant, atès el previst a l’art. 1 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 10 d’abril de 2018. 

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 Sóller– a la part 
forana de l’illa de Mallorca, entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de 
Sóller. 

2. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sóller, a la Secretaria General i a la 
Intervenció General. 

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT 
PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE SA RÀPITA. 
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Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases 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. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 4 de novembre de 2016, Associació Gent Gran De Sa Ràpita va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 700 € per al projecte activitats socioculturals 2017. 

3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les 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). 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Gent Gran De Sa Ràpita, amb 
CIF G-57765828, per import de 350 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de 
la subvenció concedida relativa a la línia 3. 

5. Dia 18 de juliol de 2017, Associació Gent Gran De Sa Ràpita, amb CIF G-57765828, 
va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida, per un import total de 286,00 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 
3)  

6. Dia 26 de febrer de 2018, el centre gestor va emetre informe favorable a la 
justificació de la despesa per import de 286,00 euros relativa a la línia 3. 

7. Dia 14 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre  «Iniciar l’expedient de reintegrament parcial de la 
bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 
2017, (línia 3), concedida a l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita, G-57765828, per 
import de 64,00 euros, i en conseqüència la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 414,00 € per falta de justificació del total del 
projecte subvencionat». 

Dia 26 de febrer de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini 
de quinze dies, no ha fet al·legacions. 

8. Dia 26 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 27 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 jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Gent Gran de Sa Ràpita en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), any 2017. 

10. Dia 9 d’abril de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 
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1. En les bases dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, es determinen les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la justificació de les despeses 
efectuades en càrrec al projecte presentat. 

2. En els articles 56 a 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regulen les causes del 
reintegrament de subvencions i el procediment. L’article 56 c) de l’Ordenança estableix 
que es causa de reintegrament la falta de justificació o la justificació incompleta. 

3. 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. 

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

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, (línia 3), concedida a l’Associació Gent 
Gran de Sa Ràpita, G-57765828, per import de 64,00 euros, i en conseqüència la 
declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 
414,00 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat. 

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. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest 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, 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 
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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 RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI PER ORGANITZAR I DESENVOLUPAR EL PROJECTE 
SOCIOCULTURAL “II CERTAMEN D’ARTS GENT GRAN” 2018 I “III 
CERTAMEN D’ARTS GENT GRAN” 2019 DEL DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 

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

Antecedents 

1. Es va tramitar l’expedient per a contractar el servei per organitzar i desenvolupar el 
projecte sociocultural “II Certamen d’Arts Gent Gran” 2018 i “III Certamen d’Arts Gent 
Gran” 2019 del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, CO1/17 anticip, 
mitjançant procediment obert. 

2. La mesa de contractació, reunida dia 16 de febrer de 2018, en va fer la proposta de 
classificació. 

3. TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb CIF B59533190, - MUTUS SERVEIS 
CULTURALS, SL, amb CIF B57922999, és el licitador que va presentar l’oferta més 
avantatjosa: 
 

EMPRESA 
OFERTA 

ECONÒMICA 
AMBULÀNCIA DIPLOMA 

SERVEI 
CÀTERING 

IMPRES 
SIÓ 

FULLS 

PUNTUACIÓ 
GOBAL 

TASCA 
SERVEIS 
D’ANIMACIÓ, 
SL 
MUTUS 
SERVEIS 
CULTURALS, 
SL 

55 5 10 20 10 100 

 

4. TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb CIF B59533190, - MUTUS SERVEIS 
CULTURALS, SL, amb CIF B57922999, va presentar la documentació d’acord amb el 
requeriment efectuat. 

5. Dia 26 de març de 2018, el cap de servei de la secretaria tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, va emetre informe jurídic en relació al compliment 
del requeriment efectuat i es va comprovar que la documentació presentada s’adequa al 
que es determina en la legislació vigent. 

6. Dia 12 d’abril de 2018, es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient 
(núm. ref. 388/17). 
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Fonaments 

D’acord amb l’apartat e) de l’article 28 del Reglament orgànic del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i d’acord amb la base 23 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu les contractacions de quantia superior 
a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €). 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti la resolució 
següent:  

1. Adjudicar el contracte de serveis per organitzar i desenvolupar el projecte 
sociocultural “II Certamen d’Arts Gent Gran” 2018 i “III Certamen d’Arts Gent Gran” 
2019, del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, CO1/17 anticip, a 
TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb CIF B59533190, - MUTUS SERVEIS 
CULTURALS, SL, amb CIF B57922999, amb subjecció estricta als Plecs de clàusules 
administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta en la qual, a 
més de l’oferta econòmica, consta el compromís, en cada una de les edicions del 
certamen, de dur a terme el servei de càtering per als participants en el certamen d’arts 
musicals i arts escèniques (aproximadament 2000 persones), d’oferir un aperitiu en les 
inauguracions (Palma, Manacor i Inca) del certamen d’arts plàstiques, d’imprimir en 
negre aproximadament 10000 fulls, mínim DIN-A5, de disposar d’una ambulància de 
suport vital bàsic durant el transcurs de la Gala de clausura, i de lliurar a les 
associacions participants d’un diploma acreditatiu de la participació en el certamen, i 
disposar una despesa màxima per un import total de 399.893,78 euros (330.490,72 
euros de principal més 69.403,06 euros d’IVA 21%) d’acord amb les següents 
anualitats: 

Anualitat 2018: 199.946,89 euros (165.245,36 euros de principal més 34.701,53 euros 
d’IVA 21%), despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
00.23180.22721 del pressupost vigent del Consell (documents comptables 
A220179000714 i D920180004708), d’acord amb el següent: 

a) 57.700,00 € (IVA exclòs) que correspon al servei d’organització, coordinació, 
disseny, distribució dels premis, etc., en els termes que disposa el Quadre de  
Característiques del contracte. 

b)107,545,36 € (IVA exclòs) que correspon a la despesa màxima pels següents 
conceptes, en aplicació dels següents preus unitaris: 
 
Arts musicals 
a) Desplaçaments en autocars      420,00 euros 
b) Obsequis de fang amb inscripció        11,00 euros 
c) Obsequis sense inscripció i de menor rang que els anteriors      1,50 euros 

Arts Escèniques 
a) Desplaçaments en autocars                 420,00 euros 
b) Obsequis de fang amb inscripció        11,00 euros 
c) Obsequis sense inscripció i de menor rang que els anteriors      1,50 euros 
d) Transport de materials       464,00 euros 

Arts Plàstiques 
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a) Obsequis sense inscripció          10,00 euros 

Gala Clausura Certamen 

a) Desplaçaments en autocars      420,00 euros 
 

Anualitat 2019: 199.946,89 euros (165.245,36 euros de principal més 34.701,53 euros 
d’IVA 21%), despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
00.23180.22721 o la que correspongui del pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a l’any 2019 (documents comptables A220179000714 i D920189000279), 
d’acord amb el següent: 

a) 57.700,00 € (IVA exclòs) que correspon al servei d’organització, coordinació, 
disseny, distribució dels premis, etc., en els termes que disposa el Quadre de  
Característiques del contracte. 

b)107,545,36 € (IVA exclòs) que correspon a la despesa màxima pels següents 
conceptes, en aplicació dels següents preus unitaris: 

Arts musicals 
a) Desplaçaments en autocars      420,00 euros 
b) Obsequis de fang amb inscripció        11,00 euros 
c) Obsequis sense inscripció i de menor rang que els anteriors      1,50 euros 

Arts Escèniques 
a) Desplaçaments en autocars                 420,00 euros 
b) Obsequis de fang amb inscripció        11,00 euros 
c) Obsequis sense inscripció i de menor rang que els anteriors      1,50 euros 
d) Transport de materials       464,00 euros 

Arts Plàstiques 

a) Obsequis sense inscripció          10,00 euros 

Gala Clausura Certamen 

a) Desplaçaments en autocars      420,00 euros 
 

2. Tornar a l’aplicació pressupostària 00.23180.22721 l’import de vint-i-tres mil set-
cents seixanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (23.769,24 €), que es correspon a la 
diferència entre la despesa autoritzada i la despesa disposada relativa a l’anualitat 2018 i 
l’import de vint-i-tres mil set-cents seixanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims 
(23.769,24 €), que es correspon a la diferència entre la despesa autoritzada i la despesa 
disposada relativa a l’anualitat 2019. 

3. Requerir la persona adjudicatària, TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb CIF 
B59533190, - MUTUS SERVEIS CULTURALS, SL, amb CIF B57922999, perquè, en 
el termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de l’endemà de rebre la 
notificació d’aquesta resolució, formalitzi el contracte, el qual s’ha de publicar en el 
Bulletí Oficial de les Illes Balears, acrediti el pagament de les despeses de publicació de 
l’anunci de licitació al BOIB per import de 304,13 €, i aporti l’escriptura pública de 
constitució de la UTE i el NIF que se li ha assignat.  

4. Designar responsable del contracte al senyor Javier Ramos Bujosa, director insular de 
Promoció Sociocultural, i a la senyora Maria Monserrat Bennàssar, tag de Promoció 
Sociocultural, per absència de la coordinadora del Centre Sociocultural de Manacor. 
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5. Notificar aquest acord a la resta d’empreses licitadores, al responsable del contracte i 
a la Intervenció General. 

6. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada 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, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) I LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS (FUEIB) 
PER A LA CREACIÓ, GESTIÓ I IMPARTICIÓ DEL “MÀSTER EN GESTIÓ 
DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES. TÍTOL PROPI DE LA UIB (66 ECTS)”.  

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

La millora de la formació del capital humà esdevé una estratègia imprescindible per a 
potenciar el paper de l'estructura institucional que conforma el sector públic, per la qual 
cosa el Consell de Mallorca dóna suport a iniciatives que promoguin el 
desenvolupament de coneixements, capacitats i habilitats dels professionals en l’àmbit 
de l'administració pública, amb especial incidència en la vessant de la gestió econòmica, 
financera i pressupostària amb l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia, 
l’eficiència, l’economia i la qualitat en la gestió dels recursos públics. 

Al respecte, s’ha previst col·laborar, mitjançant els departaments d’Economia i Hisenda 
i de Modernització i Funció Pública, amb l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa 
de les Illes Balears, en la creació, la gestió i la impartició del «Màster en Gestió de 
Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)». 

El 26 de març de 2018, els secretaris tècnics de Modernització i Funció Pública i 
d’Economia i Hisenda, han emès una memòria justificativa sobre la necessitat i 
l’oportunitat d’articular aquesta col·laboració mitjançant la subscripció d’un conveni. 
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El 9 d’abril de 2018, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha resolt iniciar 
l’expedient. 

El 17 d’abril de 2018, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha 
informat en sentit favorable l’adopció del present Acord. 

El 20 d’abril de 2018, la Intervenció General ha emès informe de fiscalització de 
conformitat (núm. ref. 86/18). 

Per tot això, en ús de l’atribució conferida en l’article 28, apartat d), del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, s’adopta el següent:  

ACORD 

Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per a la creació, 
gestió i impartició del «Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB 
(66 ECTS)», que s’adjunta com Annex. 

 

ANNEX 

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per a la 
creació, gestió i impartició del “Màster en Gestió de les Polítiques Públiques. Títol 
propi de la UIB (66 ECTS)” 

Parts 

Catalina Cladera Crespí, consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en virtut del 
seu nomenament mitjançant el Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes 
Balears, que actua en nom i representació de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en virtut del Decret 25/2003, de 24 de novembre, del 
president de les Illes Balears, pel qual es delega en els titulars de les conselleries la 
firma de convenis de col· laboració i acords de cooperació. 

María del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció 
Pública, i Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, en virtut del 
seu nomenament mitjançant el Decret de la Presidència, de 6 de juliol de 2015, que 
actuen en nom i representació del Consell de Mallorca, d’acord amb el Decret de la 
Presidència, de 9 de juny de 2017, pel qual es determina l’organització del Consell de 
Mallorca, pel qual s’atribueix als titulars dels departaments, signar els convenis de 
col·laboració amb altres entitats públiques o privades relatius a assumptes dels 
departaments respectius. 

Llorenç Huguet Rotger, rector la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del 
Decret 30/2017, de 9 de juny, pel qual es nomena el doctor Llorenç Huguet Rotger 
rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 71, de 10 de juny de 2017) com 
a representant d’aquesta institució, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i 
el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els estatuts de l’esmentada 
universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears, càrrec que ocupa per la seva condició de rector de la UIB, 
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de conformitat amb la Llei orgànica 6/2001 i les facultats que li atribueixen els Estatuts 
de la Fundació. 

Antecedents 

1. L’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segon la redacció que en 
fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que, en el marc de la legislació 
bàsica de l'Estat, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 
desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de l'Estatut dels funcionaris de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local. 

En l’exercici d’aquesta competència, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, l'objecte de la qual és la regulació de la funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i la determinació del règim jurídic del personal que la 
integra. Aquesta Llei pretén establir el model propi de funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, entesa en sentit ampli, que té com a objectius principals 
la professionalització de les empleades i dels empleats públics que la integren, la 
modernització de l’administració pública i la millora en la qualitat del servei públic. 

En particular, l'article 71.1 d'aquesta Llei disposa que l'Administració garanteix la 
formació i el perfeccionament del seu personal com a instrument essencial per a la 
millora de la prestació dels serveis públics, i, en aquest sentit, l'article 6.2 a de la Llei 
atribueix al conseller o consellera competent en matèria de funció pública l'impuls, la 
coordinació i, si pertoca, l'execució dels plans i els programes que estableixin mesures i 
activitats tendents a millorar el rendiment, la formació i la promoció del personal i la 
qualitat dels serveis públics.  

D'altra banda, l’article 2.3 c del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les 
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de 
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
atribueix l’exercici de les competències en matèria de formació del personal de les 
administracions públiques de les Illes Balears a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General de Funció Pública i 
Administracions Públiques. 

En aquest context normatiu, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en la 
seva compareixença de dia 21 d’octubre de 2015 en la Comissió d’Assumptes 
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, va afirmar que un dels eixos 
bàsics d’aquesta legislatura ha de ser l’impuls de la modernització i professionalització 
de l’Administració Pública de la nostra Comunitat Autònoma i que “aquesta 
professionalització i qualificació ha de tenir un reflex en la millora de la formació, amb 
la finalitat de millorar els coneixements i habilitats necessàries per a un eficaç 
desenvolupament del lloc de treball i facilitar el desenvolupament personal i la 
promoció professional”. 

2. El Consell Insular de Mallorca té la competència de cooperar en el foment del 
desenvolupament econòmic i social del territori (art. 36 d) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), amb la finalitat de contribuir a 
l'augment del potencial de desenvolupament endogen de Mallorca. La millora de la 
formació del capital humà esdevé una estratègia imprescindible per a potenciar el paper 
de l'estructura institucional que conforma el sector públic d'àmbit local, per la qual cosa 
la institució insular dóna suport a iniciatives que promoguin el desenvolupament de 
coneixements, capacitats i habilitats de professionals en el món de l'administració 



 12 

pública local, amb especial incidència en la vessant de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària. 

3. La incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions, la intensa 
globalització en el marc europeu i l’impacte de la crisi econòmica dels nostres dies fa 
que molts assenyalin que s’ha d’avançar cap a la obertura, la gerenciació i la nova 
governança pública. 

4. L’èxit d’aquest trànsit passa en bona part per un canvi en la definició i l’estructura del 
lideratge públic i més concretament en el nivell de la direcció pública. S’ha d’anar cap a 
la direcció pública professional, tal com preveu l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, ja que aquest conjunt de persones és decisiu per garantir la qualitat dels 
serveis que es presten i de les polítiques que es dissenyen i desenvolupen, especialment 
en uns moments en què és molt evident la necessitat d’enfortir els principis d’eficàcia i 
eficiència, i també de reforçar els valors. 

5. Amb la finalitat de continuar millorant la prestació dels serveis públics que 
desenvolupa la Comunitat Autònoma dels Illes Balears i totes les administracions i 
organismes públics de les nostres illes, sembla necessari dotar-se d'una formació 
universitària sobre polítiques públiques que abasti l'estudi dels elements claus de la 
nova governança pública, especialment els aspectes relacionats amb la gestió de 
polítiques, la hisenda pública, l'organització de les administracions públiques, la 
innovació i la gestió de les persones en aquestes institucions. A més aquest tipus 
d'estudis ha de fomentar la recerca que es pugui fer en aquest àmbit, especialment 
important en aquests moments de canvi en les administracions públiques. 

6. La incorporació de noves persones en la funció pública amb talent, que disposin d'una 
formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, així com la consolidació i 
millora de la formació i les capacitats de les persones que actualment presten serveis en 
l'administració (especialment en llocs de responsabilitat directiva), són dos motius 
bàsics per emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de polítiques 
públiques. 

7. En aquest context, esdevé del tot necessari disposar d’uns estudis que recullin 
l’essència de la gestió pública, amb la finalitat d’anar introduint i consolidant 
l’especialització en la gestió de les polítiques públiques a les administracions de les Illes 
Balears. És per això, que es trasllada a la Universitat de les Illes Balears, des de la 
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consell Insular de Mallorca, la 
conveniència de la creació i la impartició d’un Màster en gestió de les polítiques 
públiques, que quedaria ubicat en el marc dels estudis propis de la UIB. 

8. Per poder articular aquest procés de creació, es considera adient formalitzar un 
conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, mitjançant la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, el Consell 
Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera 

Objecte del Conveni 



 13 

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears i la 
Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a la creació, la gestió i la 
impartició del «Màster en Gestió de les Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 
ECTS)», de conformitat amb les previsions de l’Acord Normatiu 10958/2014, de 18 de 
març, pel qual s’aprova el reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes 
Balears, amb la finalitat d’anar consolidant l’especialització en la gestió de les 
polítiques públiques a les administracions de les Illes Balears. 

L’esmentat títol propi s’adreça al personal funcionari, de carrera o interí, i al personal 
laboral de la l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o del 
Consell Insular de Mallorca; al personal funcionari, de carrera o interí, i al personal 
laboral d'altres administracions públiques de les Illes Balears; i a les persones amb 
estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau 
superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, 
ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d'acord amb la 
legislació orgànica estatal en matèria d'educació, es consideri educació superior.  

Segona 

Compromisos i actuacions les parts 

a) La Universitat de les Illes Balears es compromet a: 

• Crear el Màster en Gestió de les Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 
ECTS) 

• Dur la direcció del Màster. 

• Fer el disseny del Màster, prenent en consideració aquells aspectes que proposin 
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consell Insular de 
Mallorca en relació amb les matèries d’estudi idònies per complir els objectius 
plantejats en els antecedents d’aquest conveni. 

• Executar les accions que es preveuen a l’annex 1 d'aquest conveni mitjançant la 
col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 

• Aportar els mitjans i la infraestructura necessaris per a desenvolupar adientment 
l’estudi propi, així com el saber fer per a l’execució de les actuacions descrites 
en la memòria justificativa. 

• Assumir la bestreta necessària per fer front als pagaments del curs fins que sigui 
possible recuperar-los després de la justificació a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

b) La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears es compromet a: 

• Prestar el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes 
necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els 
pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB. 
També ha de fer les retencions i repercussions que legalment siguin procedents. 

• Dur la comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica del 
projecte i facilitar la informació periòdica a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i al Consell Insular de Mallorca. 
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• Dur a terme la justificació econòmica i tècnica pertinent davant la Conselleria 
d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consell Insular de Mallorca. 

c) La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consell Insular de 
Mallorca es comprometen a: 

• Proposar a la direcció del màster els aspectes que considerin necessaris sobre les 
matèries d'estudi idònies per complir els objectius plantejats als antecedents 
d’aquest conveni. 

• Abonar a la FUEIB la quantitat que, com a màxim, s'indica a la clàusula 
cinquena d'aquest conveni. 

• Designar una persona responsable de la coordinació institucional de cada 
organisme, que serà l’encarregada d’impulsar totes les accions especificades en 
aquest conveni per al seu organisme i de ser la interlocutora amb les altres parts. 

• Participar en la comissió de seguiment i en la comissió de selecció, si escau. 

Tercera 

Edicions 

El nombre d’edicions del Màster que es preveu realitzar inicialment és de dues, una a 
l’any 2018, curs acadèmic 2018/2019, i una altra l’any 2019, curs acadèmic 2019/2020. 
No es durà a terme cap edició que no compti amb un mínim de 20 alumnes matriculats 
al Màster complet. Aquests estudis implicaran la realització de 66 crèdits ECTS. 

Quarta 

Cost de les activitats i preu de matricula 

1. Segons el punt 2 de l’article 3 del Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven 
els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als 
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, correspon al Consell Social 
fixar els preus de l’ensenyament dels estudis de caràcter propi. 

D'acord amb això, en l'Annex 2 d'aquest conveni figura una taula amb els costos totals 
d'aquests estudis i una previsió de cost per alumne. El Màster es podrà cursar totalment 
(fins a 30 alumnes per edició) o per mòduls separats (fins a 5 alumnes per mòdul). Per a 
aquesta darrera opció s’especifica una previsió de costos per mòdul. 

2. Les persones que es matriculin al Màster hauran d'abonar a la FUEIB l'import 
corresponent a la matrícula del Màster: 

a) Màster complet: 1.500 €. 

b) Mòduls:300 € cada mòdul. 

Cinquena 

Finançament 

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la 
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i el Consell Insular de Mallorca han 
de finançar parcialment el cost del Màster que, d'acord amb l'annex 2 d'aquest conveni, 
s'estima en 108.000,00 € per a cada edició, d'acord amb el desglossament següent: 

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques Consell Insular de Mallorca 
Partida Pressupostària Exercici Import Partida Pressupostària Exercici Import 
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------------------------------- 2018 ----------------- 70.93120.48905 2018 35.000,00 € 
14201 121H01 64000 00 2019 43.000,00 € 70.93120.48905 2019 35.000,00 € 
14201 121H01 64000 00 2020 43.000,00 € --------------------------- 2020 --------------- 

Total 86.000,00 € Total 70.000,00 € 

2. La quantia del conveni implica una limitació de màxims, que s’haurà d’ajustar en 
qualsevol cas a la despesa efectivament executada del projecte. 

En cas que les actuacions objecte d’aquest conveni no es desenvolupin totalment i/o 
tenguin un cost inferior al pressupostat a l’annex 2, s'ha de reintegrar a cada 
administració, de forma proporcional, l'excés de finançament. 

Sisena 

Justificació i Pagament 

1. La justificació de l'execució de les tasques objecte d'aquest conveni per part de la 
FUEIB s'ha de fer mitjançant un certificat de la realització de les actuacions objecte del 
conveni i de les despeses que es desprenen del compliment d'aquestes actuacions, que 
ha de signar la persona responsable de la FUEIB, en els termes següents: 

a) Davant el Consell Insular de Mallorca, mitjançant la presentació del certificat 
esmentat en els terminis següents: 

— abans del 15 d'abril de 2019, respecte de les despeses corresponents al període 
comprés entre la data de la signatura d'aquest conveni i el 31 de març de 2019. 

— abans del 15 d'abril de 2020, respecte de les despeses corresponents al període 
comprés entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de març de 2020. 

b) Davant la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la 
presentació de certificat esmentat en els terminis següents: 

— abans del 16 de setembre de 2019, respecte de les despeses corresponents al període 
comprés entre la data de la signatura d'aquest conveni i el 31 d'agost de 2019 incloent la 
part justificada al Consell de Mallorca 

— abans del 16 de setembre de 2020, respecte de les despeses corresponents al període 
comprés entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020 incloent la part justificada 
al Consell de Mallorca 

2. El pagament dels imports prevists en la clàusula cinquena d'aquest conveni s'ha de fer 
de la manera següent: 

a) El Consell Insular de Mallorca farà el pagament a la FUEIB en els terminis següents: 

— En el termini de 3 mesos a partir de la signatura d'aquest conveni, respecte de 
l'import corresponent a l'exercici de 2018. 

— Abans de l'1 de setembre de 2019, respecte de l'import corresponent a aquest 
exercici. 

b) La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques farà el pagament, prèvia la 
justificació de la realització de les actuacions en els termes prevists en la lletra b de 
l'apartat 1 anterior, abans del 15 d’octubre de 2019 i de 2020, respectivament. 

Setena 

Comissió de seguiment del compliment del Conveni 
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D’acord amb l’article 49 f de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, es crea una comissió de seguiment del conveni, a la qual correspon establir els 
mecanismes de seguiment, de vigilància i de control del Conveni. 

La comissió de seguiment, abans que acabi el període de justificació del conveni (una 
vegada acabada la primera edició o a la finalització del període lectiu presencial), ha de 
presentar un informe acadèmic detallat de l’acció desenvolupada, com també les 
conclusions i, si escau, un proposta de properes actuacions. 

A més, la comissió de seguiment del Conveni és l’òrgan encarregat de revisar i analitzar 
els casos d’incompliment de les obligacions i els compromisos de les parts, així com de 
resoldre els problemes d’interpretació i de compliment que puguin derivar-se. 

Aquesta comissió estarà formada pels membres següents: 

Per la UIB: (posar noms) 

• Les 2 directores de l’estudi 

Per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears: 

• Dos representant de la FUEIB 

Per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques: 

• cap de departament o cap de la prefectura de formació general de l'EBAP 

• cap de departament o servei de l' àmbit econòmic o jurídic de la conselleria 

Pel Consell Insular de Mallorca: 

• persona designada pel Departament de Modernització i Funció Pública 

• persona designada pel Departament d'Economia i Hisenda 

D’entre aquests membres es nomenaran un president o presidenta i un secretari o 
secretària. 

Vuitena 

Comissió de selecció 

En cas d’haver-hi un nombre de persones sol·licitants superior al nombre de places 
ofertes en el Màster o en els Mòduls separats, es constituirà una Comissió de selecció, 
composta pels membres de la Comissió de seguiment, que en realitzarà una selecció 
tenint en compte els aspectes prioritaris següents, per ordre: 

1r. Funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca que ocupi llocs 
directius, de cap de servei o amb nivell 26 o superior. 

2n. Funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca que no compleixi les 
circumstàncies que s'assenyalen en l'apartat 1 anterior.  

3r. Funcionari de carrera i personal laboral fix d'altres administracions públiques de les 
Illes Balears.  

4t. Funcionaris interins i altre personal laboral de qualsevol administració pública de les 
Illes Balears. 

5è. Persones amb titulació universitària oficial o similar obtinguda en els darrers 5 anys, 
per a les quals se reserva un 30% de les places. 
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6è. Persones amb estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació 
professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de 
grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, 
d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, es consideri educació 
superior. 

Prèviament a l'obertura del termini de matrícula es farà públic el sistema concret o els 
criteris objectius a utilitzar, fonamentat en els aspectes esmentats anteriorment i que, en 
tot cas, ha d'assegurar que se seleccioni una persona de cada un dels grups 1r a 4t, si n'hi 
ha, tot respectant la reserva del 30% en el cas del grup 5è. 

Novena 

Vigència i pròrroga 

Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins el 31 
de desembre de 2020. No obstant això, en qualsevol moment abans de la seva 
finalització, les parts poden acordar la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals. 

Desena 

Extinció del Conveni 

Aquest Conveni s'extingirà per haver transcorregut el termini indicat en la clàusula 
anterior o per incórrer en causa de resolució, com ara, per l'acord unànime de tots els 
signants i per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per algun 
dels signants. 

Els efectes de la resolució són els que determina l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Onzena 

Incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les 
parts 

En cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les 
parts es procedirà tal com preveu l’article 51.2 c de la Llei 40/2015. 

En tot cas, les conseqüències aplicables en aquest supòsit i, si s’escau, els criteris per 
determinar la possible indemnització per l’incompliment seran fixats per la comissió de 
seguiment, de manera consensuada per totes les parts, en compliment del que estableix 
l’article 49 e de la Llei 40/2015 esmentada. 

Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als tribunals competents. 

Dotzena 

Naturalesa i règim jurídic 

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 
40/2015, és un conveni interadministratiu. En virtut de l’article 6.1 Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la que se transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resta exclòs del seu àmbit d’aplicació. 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució 
i els efectes del Conveni s’han de resoldre de mutu acord en el si de la Comissió de 



 18 

Seguiment prevista en la clàusula setena. En cas contrari, les qüestions litigioses s’han 
de sotmetre al coneixement i decisió de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars. 

Palma, XXX de XXXX de 2018 

Per la Conselleria d'Hisenda i 
Administracions Públiques 

Pel Consell Insular de Mallorca Per la UIB i la 
FUEIB 

 

 

 

 
 
 


