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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 26 DE SETEMBRE DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (19-9-2018). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELLS DE MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA PER A 
LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ DELS ARXIUS INSULAR 
D’IMATGE I SO. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

Antecedents 

1. La vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, així com la Direcció de Cultura 
han emès una memòria justificativa en relació a la signatura d’un conveni marc de 
col·laboració entre els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per a la 
col·laboració i coordinació dels Arxius Insulars d’Imatge i So. 

2. La Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, del Departament de Cultura, Patrimoni 
i Esports, ha emès un informe jurídic favorable respecte al conveni indicat. 

3. Aquest conveni marc sols estableix un marc legal de col·laboració, en el qual 
s’indiquen les pautes d’actuació per desenvolupar projectes i programes conjunts de 
col·laboració i coordinació, però sense cap tipus de compromís financer. 

4. El seu objectiu principal és la col·laboració i coordinació, així com el 
desenvolupament d’intercanvis culturals en relació al patrimoni fotogràfic, audiovisual i 
sonor de les illes, en el marc de les competències relatives a la preservació i la difusió 
del patrimoni documental en imatges i arxius sonors de cadascuna d’elles. 

Fonaments de dret 

1. L’article 70.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei 6/1994 
atribueixen als consells insulars competències, entre d’altres, en matèria de museus, 
arxius, biblioteques de titularitat autonòmica, sobre el patrimoni monumental, cultural, 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en  el seu àmbit territorial. 

2. La normativa de règim local estatal estableix com a competències pròpies dels 
consells insulars, entre d’altres, i en general, el foment i l’administració dels interessos 
peculiars de l’illa (apartat d de l’article 36,1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre). 

3. L’article 26.3 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de 
les Illes Balears, preveu que “a cada territori insular, el Consell Insular respectiu serà 

l’encarregat de la planificació i la coordinació dels arxius de la seva competència”. 

4. En virtut del que disposa l’art. 36.4 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 12 d’abril de 2018 (BOIB 
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núm. 89, de 19 de juliol de 2018), correspon al Consell Executiu aprovar els convenis 
amb altres entitats públiques o privades. 

5. Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 
73, de 15 de juny de 2017); correcció d’errors de 15 de juny de 2017 (BOIB núm. 74, de 
17 de juny de 2017); modificat per decret de 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 
de juny de 2017); correcció d’errors (BOIB núm. 82, de 6 de juliol de 2017); modificat 
per decret de 24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92 de 29 de juliol de 2017); modificat 
per decret de 16 de gener de 2018 (BOIB núm. 12 de 25 de gener de 2018) i per decret 
de 7 de febrer de 2018 (BOIB núm. 20 de 13 de febrer de 2018). 

6. La base 23.4 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018. 

7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de 
novembre de 2000). 

8. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 
2 d’octubre de 2015). 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu al conveni marc de col·laboració entre els 
Consells de Mallorca, amb NIF. S0711002F, el Consell de Menorca, amb NIF. 
S0733002J, el Consell d’Eivissa, amb NIF. S0733001B i el Consell de Formentera, amb 
NIF. P0702400C per a la col·laboració i coordinació dels Arxius Insulars d’Imatge i So, 
per al desenvolupament d’intercanvis culturals en relació al patrimoni fotogràfic 
audiovisual i sonor de les illes, sense cap tipus de compromís financer. 

2. Aprovar el conveni marc adjunt entre el Consell de Mallorca representat per Francesc 
Miralles Mascaró, el Consell de Menorca representat per Susana Mora Humbert, el 
Consell d’Eivissa representat per David Ribas i Ribas i el Consell de Formentera 
representat per Jaume Ferrer Ribas, per tal d’establir les bases reguladores de l’esmentat 
conveni. 

3. Notificar aquest acord a les parts interessades. 

 

Conveni marc de col·laboració entre els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera per a la col·laboració i coordinació dels arxius insulars d'imatge i so 

Parts 

Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, qui actua en nom i representació d’aquest, 
amb CIF núm. S0711002F i amb domicili social al carrer Palau Reial núm. 1, de Palma, 
en virtut del Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es 
nomenen els membres del Consell Executiu, d’acord amb l’article 37 del Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general i l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
consells insulars. 
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Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca, per l'acord del Ple 
del Consell Insular de Menorca reunit en sessió extraordinària de 7 de juliol de 2017, en 
virtut de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2.q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, 
de consells insulars, i els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les 
bases de règim local. 

David Ribas i Ribas, conseller d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del 
Consell Insular d'Eivissa, nomenat mitjançant Decret de Presidència 286/2015, de 
nomenament dels consellers executius i de les conselleres executives del Consell Insular 
d’Eivissa de data 6 de juliol (BOIB núm. 100, de data 7 de juliol), en l’exercici de les 
facultats atribuïdes per l’article primer, apartat c, del Decret de Presidència núm. 
287/2015, de data 8 de juliol de 2015, de determinació de les atribucions corresponents 
als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 103, de 10 de juliol de 
2015), en relació amb l’article 72.e del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa 
(BOIB núm. 136, de 18/09/10, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, 
modificació al BOIB núm. 48, de 16-4-2016). 

Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera, per acord el Ple del 
Consell Insular de Formentera reunit en sessió constitutiva de 13 de juny de 2015, en 
virtut de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2.q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, 
de consells insulars, en relació a la disposició transitòria 3a de la Llei 6/2007, de 27 de 
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives per la qual es varen 
aprovar Mesures urgents de govern, administració i règim jurídic del municipi i de l’illa 
de Formentera, i els articles 21, 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les 
bases de règim local. 

Antecedents 

1. L’article 70.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix com a matèries 
pròpies dels consells insulars el museus, els arxius i les biblioteques de titularitat 
autonòmica, en el seu àmbit territorial, conservatoris de música, serveis de belles arts, 
hemeroteques i institucions semblants d’àmbit insular. A més, als apartats 6 i 18 del 
mateix article també assenyala com a matèries pròpies dels consells insulars el 
patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i 
paisatgístic en el seu àmbit territorial, i dipòsit legal de llibres, i la cultura, les activitats 
artístiques i culturals i el foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, 
cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades. Promoció i 
animació sociocultural, respectivament, que, de fet, els consells insulars exerceixen des 
de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars 
en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i 
esports, en els termes i amb l’abast que s’assenyalen en aquesta llei. 

2. L’article 26.3  de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental 
de les Illes Balears, preveu que “a cada territori insular, el consell insular respectiu serà 
l’encarregat de la planificació i la coordinació del arxius de la seva competència”. 

3. Que els quatre consells insulars crearen, entre el final dels anys noranta i l'inici de la 
primera dècada d'aquest segle, arxius audiovisuals: 

L'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca 

L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca 
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L'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa 

L'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 

La creació dels arxius tingué en comú l'objectiu de desenvolupar les seves competències 
relatives a la preservació i la difusió del patrimoni històric, en aquest cas del patrimoni 
documental en imatges i arxius sonors de cadascuna de les illes. 

4. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural del conjunt de 
documents que conserven els arxius d'imatge i so. 

5. Que consideren convenient afavorir la col·laboració i la coordinació dels arxius per 
tal de fomentar unes mateixes línies de gestió i d’actuació davant un fons. 

6. Que són conscients de la importància d'afavorir la difusió i el gaudi públic per al 
conjunt de la ciutadania de la comunitat autònoma, afavorir l'intercanvi cultural i 
despertar l'interès intracomunitari, més enllà de l'interès patrimonial que correspon a 
cada illa. 

7. Que atesa la coincidència d'interessos i per tal de formalitzar les col·laboracions, les 
coordinacions i les condicions d'intercanvi cultural del patrimoni fotogràfic, audiovisual 
i sonor de les illes han convingut signar el present conveni marc d’acord amb les 
següents 

Clàusules 

1. Objectius 

Aquest conveni marc s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i de 
coordinació d'activitats conjuntes, relacionats amb les diferents tasques dels quatre 
arxius insulars d'imatge i so. 

2. Tipus de cooperació 

La col·laboració i la coordinació entre els quatre arxius insulars d'imatge i so es duran a 
terme amb activitats en els següents àmbits: 

• Itinerància d'exposicions i altres formats de difusió del fons propi dels arxius. 

• Afavorir l'intercanvi de documents de fons per a les necessitats dels arxius. 

• Itinerància de cicles de cinema i producció audiovisual. 

• Formació tècnica i jornades de formació per al personal i obertes al públic 
general. 

• Col·laboració tècnica per al desenvolupament de la gestió i de la conservació 
dels fons documentals dels arxius. 

• Trobada anual dels tècnics i tècniques dels quatre arxius insulars d'imatge i so. 

• Projecció cap a l'exterior de les diferents activitats realitzades pels quatre arxius. 

3. Programes per a projectes específics 

Per a cada programa de col·laboració s'ha de desenvolupar un conveni específic que ha 
d’incloure la informació següent: 

• L'origen i la descripció de l'activitat. 

• Noms de les persones responsables i de participants de cada institució. 
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• Durada del programa de col·laboració. 

• Descripció i detall dels recursos financers i despeses econòmiques relacionades 
amb l'execució del programa. 

Aquests convenis han de ser aprovats pels òrgans competents de les administracions 
signants i han de comptar amb el vistiplau de les persones responsables de cada arxiu 
d'imatge i so. 

4. Tipus de col·laboració 

En la posada en marxa dels diferents programes i activitats conjuntes es podran 
sol·licitar si s'escau, finançament o ajut econòmic a l'IEB, mitjançant els ajuts públics 
que la Institució ofereix, o altres ajuts específics que donat el cas es puguin acordar 
prèviament entre les diferents parts. També es podrà cercar finançament amb altres 
entitats que puguin estar interessades en la participació de les diferents activitats que es 
posin en marxa. Cada acord se subscriurà amb el seu corresponent conveni de 
col·laboració com ja esmenta la clàusula anterior. 

5. Condicions financeres 

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la 
signatura d'aquest conveni. 

Els compromisos financers de les entitats signants es concretaran, per a cada activitat i/o 
programa, amb la signatura del conveni específic a què fa referència la clàusula tercera 
d’aquest conveni marc. 

6. Inclusió d'arxius municipals i/o d'altres entitats 

Aquest projecte l'han iniciat els quatre consells insulars, per acord dels quatre consellers 
de Cultura i Patrimoni respectius, però, la necessitat i el benefici cultural i patrimonial 
d'incloure-hi els arxius d'imatge i so municipals, així com també d'altres arxius de 
documentació gràfica de cada una de les quatre illes, cada consell insular, en l’àmbit de 
les seves funcions i competències, ha de promoure acords insulars o intermunicipals i ha 
de coordinar activitats i exposicions obertes a la participació d'aquests arxius, sense 
perjudici d'establir prèviament, si escau, les col· laboracions econòmiques o tècniques 
necessàries. 

És important que aquests arxius no insulars puguin participar en totes les activitats i els 
programes que s'organitzin en el context del present conveni marc, amb l'objectiu comú 
de tecnificar i millorar la conservació/preservació, l’estudi i la divulgació dels diferents 
fons i llegats de cada illa. D’aquesta manera es pretén assolir el coneixement mutu i dur 
a terme les accions en benefici del patrimoni documental gràfic de les Illes Balears per 
al seu millor coneixement i difusió entre illes. 

7. Règim de modificació del conveni 

La modificació d’aquest conveni requerirà l’acord unànime de les parts i la 
formalització de la modificació mitjançant la signatura del document corresponent. 

8. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control: 

A partir de la signatura del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment, 
vigilància i control amb representants designats pels subjectes firmants en règim de 
paritat. La comissió esmentada s'ha de responsabilitzar del seguiment, la vigilància i el 
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control de les accions derivades del conveni. 

La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir sempre que ho sol·liciti per escrit una de 
les parts. En la constitució de la comissió es designaran les persones que duran a terme 
les funcions de presidència i secretaria, que poden tenir un caràcter rotatori. 

El règim de funcionament i adopció d'acords és l'establert en la Llei 40/2015, d’1 
d'octubre, per al funcionament dels òrgans col·legiats. 

9. Vigència i durada 

El present conveni marc ha d’entrar en vigor a partir de la data de la signatura i ha de 
tenir una vigència de quatre anys. Es podrà prorrogar per acord exprés de les parts 
signants adoptat amb caràcter previ a la finalització del termini de vigència, per un 
període de quatre anys més. 

Totes les parts, de comú acord, poden proposar modificacions o la rescissió del conveni 
amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del període vigent. 

10. Extinció del conveni 

Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen 
l'objecte o perquè s'incorri en causa de resolució. 

Són causes de resolució: 

- El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga 

- L’acord  unànime de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 

- Per denúncia d’alguna de les parts, formalitzada també per escrit, amb antelació 
mínima de 6 mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el 
desenvolupament de les accions ja iniciades en  el moment de la notificació de la 
denúncia. 

- Per l’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la 
comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts 
signants. Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de 
la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta 
causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 

- Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

- La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

11. Normativa aplicable. Qüestions litigioses i jurisdicció competent 

Aquest conveni de col·laboració té la naturalesa que preveu l’article 6 de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic, i per tant, està exclòs de l’àmbit de la seva aplicació i 
s’ha de regir per les seves clàusules, per la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i 
patrimoni documental de les Illes Balears, i per la resta de normes administratives que 
hi siguin d’aplicació i, supletòriament, per la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim 
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jurídic del sector públic. 

Les qüestions litigioses que puguin derivar-se de la interpretació, l’execució i, si 
s’escau, la resolució d’aquest conveni, s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, segons l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

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

Palma, ______ d__________de 2018 
 
 

 
 
Pel Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell Insular de Mallorca 

 
 
 
Pel Consell Insular de Menorca 

 
 
Pel Departament d'Educació, Patrimoni, 
Cultura, Esports i Joventut del Consell 
Insular d'Eivissa 

 
 
 
Pel Consell Insular de Formentera 

 

ACORD EN RELACIÓ A LA CORRECCIÓ D’ERRADES ADVERTIDES EN 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I 
PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES 2018. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 28 de febrer de 2018, va aprovar la 
convocatòria d’ajuts de minimis als fons de creació, producció i programació d’arts 
escèniques 2018. 

2. Estudi Zero Teatre SCL, amb NIF. F07276207, va presentar, en data 3 d’abril de 
2018, sol·licitud d’autorització prèvia en relació a les despeses amb vinculació (Annex 
9), juntament amb la corresponent sol·licitud per participar en l’esmentada 
convocatòria. 

3. En el BOIB núm. 95, de 2 d’agost de 2018, es va publicar l’acord del Consell 
Executiu de 25 de juliol de 2018, relatiu a la resolució i concessió de la convocatòria 
d’ajuts de minimis al fons de creació, producció i programació d’arts escèniques 2018. 

4. En l’acord de concessió s’ha advertit l’existència d’una errada en l’”Annex 2 – 
Sol·licituds autorització despeses per vinculació” consistent en l’omissió de l’entitat 
Estudi Zero Teatre SCL, amb NIF. F07276207. 
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5. Les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a 
instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 

6. En aquest sentit, advertida l’errada abans esmentada, correspon corregir-la. 

7. Dia 7 de setembre de 2018 la Intervenció Delegada. Centre La Misericòrdia, ha emès 
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord per a la correcció de 
l’acord de resolució i concessió de la convocatòria d’ajuts de minimis al fons de creació, 
producció i programació d’arts escèniques 2018 

Fonaments de dret 

1. Les competències del Consell de Mallorca en matèria de cultura, activitats artístiques 
i culturals, foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica 
i audiovisual, literària, dansa i arts combinades, i promoció i animació sociocultural, 
venen regulades, específicament, per l'article 70.18 de l'Estatut d’Autonomia de las Illes 
Balears i pel el Decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 
(BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), dins el marc de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, 
de consells insulars i de la Llei 20/2006, de 25 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 

2. L'òrgan competent dur a terme aquesta correcció d’errades és el Consell Executiu, en 
virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del pressupost del Consell de 
Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 
2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de 
març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 
(BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21  

d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 
12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de 
desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017). 

3. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord, 

1. Corregir l’errada consistent en l’omissió en l’”Annex 2 – Sol·licituds autorització 
despeses per vinculació” de l’entitat Estudi Zero Teatre SCL, amb NIF F07276207. 

En aquest sentit, l’2Annex 2 – Sol·licituds autorització despeses per vinculació” ha 
d’incloure la informació que s’indica en l’annex adjunt. 

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. 

Contra aquest 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 
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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. 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, 
PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES 2018 

ANNEX 2 - Sol·licituds autorització despeses per vinculació 

ENTITAT NIF 
SOL·LICITA 
AUTORITZACIÓ 

PRESENTA 
PRESSUPOSTOS, 
CONVENI, ETC. 

Estudi Zero Teatre SCL F07276207 SI SI 

 

ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I 
ORDINÀRIA DE L’ANY 2018 A FAVOR DEL CONSORCI CENTRE 
ASSOCIAT DE LA UNED A LES ILLES BALEARS PER UN IMPORT DE 
350.000.00 €. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

Fets 

1. Dia 19 de febrer de 2018, el director del Centre de la UNED de les Illes Balears va 
presentar al Consell Insular de Mallorca la documentació relativa a la sol·licitud de 
l’aportació (NRE 7071) que li correspon lliurar al Consell Insular per tal de donar 
suport al pla d'activitats d'enguany que ha de dur a terme la UNED. 

2. En els pressuposts de 2018, l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per 
fer front a l’aportació d’enguany resta a acreditada en la partida 20.33490.42390 amb la 
RC (núm. de referència 22018000272 i núm. d'operació 220180000105) per un import 
de 350.000,00 €. 

3. Dia 9 de març de 2018, el director insular de Cultura ha justificat, en la memòria 
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada a càrrec de l'aplicació del Pressupost de 
2018. 
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4. Dia 12 de març de 2018, el TAG de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha 
informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació 
assenyalada a favor del Centre de la UNED a les Illes Balears. 

5. Dia 7 de setembre de 2018, la Intervenció delegada de la Misericòrdia ha emès 
informe favorable. 

Fonaments de dret 

1. Article 2.2 Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions en relació amb 
l’article 2.3 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de subvencions. 

2. Les bases 33.2.c), 25.6 f), 23. 4 i 25.5 de les Bases d’execució del pressupost per a 
l’any 2018. 

3. L’art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

4. L’art. 88 R.D. 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 

5. Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 
febrer de 2017)  i  Decret d’organització del Consell de Mallorca de 9 de juny de 2017 . 

En virtut de tot el que s'ha exposat,  i d'acord amb l'article 36.6 del vigent Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d' 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l'expedient 23/2018 relatiu a la concessió de l’aportació 
econòmica, anual i ordinària de 350.000,00 €, en concepte de transferència corrent, a 
favor del Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, 
corresponents a l’any 2018 per tal de donar suport al seu pla d’activitats d’enguany. 

2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 350.000,00 €, a favor del 
Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, a fi de donar 
suport al seu pla d’activitats d’enguany, d’acord amb les prescripcions que més 
endavant s’indiquen i, consegüentment,  autoritzar i disposar una despesa 350.000,00 
€, a càrrec de la partida pressupostària 20.33490.42390 amb la RC núm. de referència 
22018000272 i núm. d'operació 220180000105), que li serà abonada en quatre 
pagaments trimestrals de 87.500,00 € cada un d'ells, a favor de l’entitat esmentada. 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 
presentat la documentació següent: 

- Còpia dels comptes anuals d'enguany auditats i aprovats, on consti expressament la 
destinació de l'aportació dinerària rebuda del Consell de Mallorca. 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 

- Còpia de l’informe de l’auditoria dels comptes anuals. 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2019. Si per la 
concurrència de circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar a aquest 
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Departament la pròrroga pertinent explicant els motius en què es fonamenta, d’acord 
amb l’establert a l’art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.  

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 del Pressupost de 2018 del Consell de 
Mallorca, que estableix el següent: 

“4. Així mateix també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 

l’aportació ho prevegi , el conseller executiu o la consellera executiva d’Economia i 

Hisenda podrà concedir i, conseqüentment ,reconèixer bestretes d’un màxim del 100% 

de l’import de les aportacions dineràries concedides a les unitats institucionals 

públiques dependents del Consell de Mallorca i a altres administracions públiques o a 

les unitats institucionals públiques que en depenen, sense l’obligació de prestar aval, 

abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació.” 

Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció delegada de la Misericòrdia. 

Tercera. En compliment de l’establert a  l’apartat 2 de la Disposició Addicional 
Novena de la Llei 27/2013, de 27 de novembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, aquesta aportació no es pot estendre als serveis acadèmics que es 
prestin als alumnes matriculats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

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, 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 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 DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA NORMATIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’ANY 2018. 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i 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 Medi Ambient, de 3 de setembre de 
2018, de modificació del l’esmentat Pla per tal d’afegir la informació relativa a 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de tractament del servei públic insularitzat 
per a la gestió de residus urbans de Mallorca.  

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. Modificar el Pla Normatiu del Consell de Mallorca per a l’any 2018, aprovat per 
acord del Consell Executiu de 7 de març de 2018, afegint a l’apartat corresponent al 
Departament de Medi Ambient l’epígraf següent 

Títol Objecte de la norma o la 
modificació 

Departament 
responsable de 
la tramitació 

Data 

Ordenança fiscal 
reguladora de les 
taxes de tractament del 
servei públic insularitzat 
per a la gestió de residus 
urbans de Mallorca 
  

Regular les taxes de tractament 
del servei 
públic insularitzat per a la 
gestió de residus 
urbans de Mallorca 

Medi Ambient Novembre 

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

 

PROPOSTA ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA 
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 
2018, PER L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL COLL DEN RABASSA I 
L’ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE PUIGPUNYENT I GALILEA. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 29 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
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sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 148, de 5 de desembre de 2017). 

2. Dia 18 de desembre de 2017, l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

3. Dia 19 de desembre de 2017, l’Associació Personas Mayores de Puigpunyent – 
Galilea va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 3.870,00 € per al projecte 
activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

4. Dia 2 de maig de 2018, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 60, de 15 de maig de 2018), entre d’altres a les associacions següents: 

CODI ASSOCIACIÓ CIF Import concessió 
subv. Línia 3 

PM-41 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL COLL 
DEN RABASSA 

G57090565 6.000,00 

T-20 ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES 
DE PUIGPUNYENT GALILEA 

G07285141 3.870,00 

6. Dia 10 de juliol de 2018, l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa, CIF G-
57090565, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Domingo Vidal Presculi, en representació de l’Associació Gent Gran del Coll 
den Rabassa, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 10 de juliol 2018, registre 
general d’entrada núm. 24158, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 

7. Dia 10 de juliol de 2018, l’Associació Personas Mayores de Puigpunyent – Galilea, 
CIF G-07285141, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida. 

El senyor Salvador Matas Vila, en representació de l’Associació Personas Mayores de 
Puigpunyent - Galilea, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 9 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 23978, que s’han produït canvis en el projecte inicial 
relatiu a les activitats socioculturals. 

8. Dia 12 de setembre 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 les justificacions presentades. 

Fonaments 

1. L’article 47 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, 
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, estableix la possibilitat que l’entitat 
beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin 
els objectius ni els aspectes essencials.  

En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
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reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  

2. El punt tercer de la convocatòria estableix que l’objecte de la convocatòria és »fixar 
les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, 
federacions d’associacions i entitats de gent gran per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir una qualitat de vida millor) del 
col·lectiu de la gent gran». 

3. El punt quart de la convocatòria estableix que la finalitat de la convocatòria és 
«contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  

»- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 

»- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 

»- afavorir la integració i la participació social. 

»- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i 
expectatives. 

»- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 

»- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les 
dimensions i necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran» 

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 47 de l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017 és el Consell Executiu 

Consideracions 

Les alteracions posades de manifest en la justificació dels projectes subvencionats, en 
relació a les activitats socioculturals, no impliquen, d’acord amb la literalitat de l’apartat 
segon de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció. Les 
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació 
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els 
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors. 

Per tant, en base a tot l’exposat, i atès que no es produeix dany en drets de tercers, es 
proposa que el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, proposi al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa, CIF G-57090565, el dia 10 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 24159, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
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convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

2. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Personas Mayores de Puigpunyent - Galilea, CIF G-07285141, el dia 9 de 
juliol de 2018, registre general d’entrada núm. 23980, ja que les alteracions posades de 
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 

3. Notificar aquest acord a les associacions interessades. 

 

PROPOSTA ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA 
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 
2018, PER L’ASSOCIACIÓ GRUPO DE MAYORES DE LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL I L’ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAD SAN ALONSO RODRÍGUEZ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 29 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 148, de 5 de desembre de 2017). 

2. Dia 11 de desembre de 2017, la Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos 
Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil va sol·licitar una subvenció econòmica per 
import de 1.000,00 € per al projecte activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

3. Dia 19 de desembre de 2017, l’Associació Tercera Edad San Alonso Rodríguez va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.310,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

4. Dia 2 de maig de 2018, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 60, de 15 de maig de 2018), entre d’altres a les associacions següents: 
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CODI ASSOCIACIÓ CIF Import concessió 
subv. Línia 3 

PM-120 ASOCIACIÓN GRUPO DE MAYORES DE 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS 
COLEGIOS DE LA GUARDIA CIVIL 

G-57398323 1.000,00 

PM-28 ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SAN 
ALONSO RODRÍGUEZ 

G-07466774 5.310,00 

 

6. Dia 11 de juliol de 2018, la Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos 
de los Colegios de la Guardia Civil, CIF G-57398323, va presentar documentació 
justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

El senyor Isidro Macías González, en representació de la Asociación Grupo de Mayores 
de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, va posar de manifest, 
mitjançant escrit de dia 11 de juliol 2018, registre general d’entrada núm. 24492, que 
s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

7. Dia 9 de juliol de 2018, l’Associació Tercera Edad San Alonso Rodríguez, CIF G-
07466774, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

El senyor Juan Antonio García Rodríguez, en representació de l’Associació Tercera 
Edad San Alonso Rodríguez, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 9 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 24073, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

8. Dia 17 de setembre 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 les justificacions presentades. 

Fonaments 

1. L’article 47 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, 
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, estableix la possibilitat que l’entitat 
beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin 
els objectius ni els aspectes essencials.  

En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  

2. El punt tercer de la convocatòria estableix que l’objecte de la convocatòria és »fixar 
les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, 
federacions d’associacions i entitats de gent gran per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir una qualitat de vida millor) del 
col·lectiu de la gent gran». 

3. El punt quart de la convocatòria estableix que la finalitat de la convocatòria és 
«contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  
»- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 
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»- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 
»- afavorir la integració i la participació social. 
»- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i 
expectatives. 
»- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 
»- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les 
dimensions i necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran» 

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 47 de l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017 és el Consell Executiu. 

Consideracions 

Les alteracions posades de manifest en la justificació dels projectes subvencionats, en 
relació a les activitats socioculturals, no impliquen, d’acord amb la literalitat de l’apartat 
segon de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció. Les 
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació 
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els 
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors. 

Per tant, en base a tot l’exposat, i atès que no es produeix dany en drets de tercers, el 
vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència, 
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per la 
Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia 
Civil, CIF G-57398323, el dia 11 de juliol de 2018, registre general d’entrada núm. 
24488, ja que les alteracions posades de manifest en la justificació del projecte 
subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de destí excursions), no 
impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la convocatòria, alteració de la 
naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les 
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació 
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els 
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors. 

2. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Tercera Edad San Alonso Rodríguez, CIF G-07466774, el dia 9 de juliol 
de 2018, registre general d’entrada núm. 24074, ja que les alteracions posades de 
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
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objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 

3. Notificar aquest acord a les associacions interessades. 

 

PROPOSTA ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA 
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 
2018, PER LES ASSOCIACIONS DE TERCERA EDAT DE GÉNOVA, DE 
PERSONAS MAYORES DE SAN ANTONIO DE LA PLAYA, DE PERSONAS 
MAYORES ES SIURELL, DE PERSONES MAJORS DES MOLINAR, DE 
GRUPO DE MAYORS DE MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL DE LES ILLES 
BALEARS I DE LA TERCERA EDAT VILLA DE BANYALBUAR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 29 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 148, de 5 de desembre de 2017). 

2. Dia 21 de desembre de 2017, l’Associació Tercera Edat de Génova va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 5.400,00 € per al projecte activitats socioculturals 
(LÍNIA 3) 2018. 

3. Dia 27 de desembre de 2017, l’Associació Personas Mayores de San Antonio de la 
Playa va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.970,00 € per al projecte 
activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

4. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació de Personas Mayores Es Siurell va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 2.670,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

5. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació Persones Majors des Molinar va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

6. Dia 18 de desembre de 2017, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
Internacional de les Illes Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 
2.392,00 € per al projecte activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

7. Dia 15 de desembre de 2017, l’Associació Tercera Edat Villa de Banyalbufar va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.400,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

8. Dia 2 de maig de 2018, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 60, de 15 de maig de 2018), entre d’altres a les associacions següents: 
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CODI ASSOCIACIÓ CIF Import concessió subv. 
Línia 3 

PM-85 ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE 
GÉNOVA 

G07593239 5.400,00 € 

PM-94 ASSOCIACIÓ PERSONAS MAYORES 
DE SAN ANTONIO DE LA PLAYA 

G07521769 5.970,00 € 

RA-21 ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES ES SIURELL 

G07886955 2.670,00 € 

PM-35 ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DES 
MOLINAR 

G07264013 6.000,00 € 

PM-110 ASSOCIACIÓ GRUPO DE MAYORES DE 
MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL DE 
LES ILLES BALEARS 

G57351934 2.392,00€ 

T-3 ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT VILLA 
DE BANYALBUFAR 

G07434673 5.400,00 € 

9. Dia 13 de juliol de 2018, l’Associació Tercera Edat de Génova, CIF G-07593239, va 
presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida.  

El senyor José Pujol Monserrat, en representació de l’Associació Tercera Edat de 
Génova, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 13 de juliol 2018, registre general 
d’entrada núm. 24831, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les 
activitats socioculturals. 

10. Dia 6 de juliol de 2018, l’Associació Personas Mayores de San Antonio de la Playa, 
CIF G-07521769, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida. 

La senyora Antonia Sastre Terrasa, en representació de l’Associació Personas Mayores 
de San Antonio de la Playa, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 6 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 23934, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

11. Dia 6 de juliol de 2018, l’Associació de Personas Mayores Es Siurell, CIF G-
07886955, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

La senyora Manuela Calvo Arroyo, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores Es Siurell, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 6 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 23795, que s’han produït canvis en el projecte inicial 
relatiu a les activitats socioculturals. 

12. Dia 20 de juliol de 2018, l’Associació Persones Majors des Molinar, CIF G-
07264013, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

El senyor Miquel Obrador Sabater, en representació de l’Associació Persones Majors 
des Molinar, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 20 de juliol 2018, presentat 
juntament amb la documentació justificativa, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les activitats socioculturals. 
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13. Dia 27 de juny de 2018, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
Internacional de les Illes Balears, CIF G-57351934, va presentar documentació 
justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

El senyor Pau Ripoll Solé, en representació de l’Associació Grupo de Mayores de Meliá 
Hotels Internacional de les Illes Balears, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 6 
de juliol 2018, presentat juntament amb la documentació justificativa, que s’han produït 
canvis en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

14. Dia 9 de juliol de 2018, l’Associació Tercera Edat Villa de Banyalbufar, CIF G-
07434673, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

La senyora Francisca Tomás Garreta, en representació de l’Associació Tercera Edat 
Villa de Banyalbufar, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 9 de juliol 2018, 
presentat juntament amb la documentació justificativa, que s’han produït canvis en el 
projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

15. Dia 12 de setembre 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 les justificacions presentades. 

Fonaments 

1. L’article 47 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, 
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, estableix la possibilitat que l’entitat 
beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin 
els objectius ni els aspectes essencials.  

En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  

2. El punt tercer de la convocatòria estableix que l’objecte de la convocatòria és »fixar 
les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, 
federacions d’associacions i entitats de gent gran per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir una qualitat de vida millor) del 
col·lectiu de la gent gran». 

3. El punt quart de la convocatòria estableix que la finalitat de la convocatòria és 
«contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  

»- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 

»- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 

»- afavorir la integració i la participació social. 

»- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i 
expectatives. 

»- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 
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»- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les 
dimensions i necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran» 

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 47 de l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017 és el Consell Executiu 

Consideracions 

Les alteracions posades de manifest en la justificació dels projectes subvencionats, en 
relació a les activitats socioculturals, no impliquen, d’acord amb la literalitat de l’apartat 
segon de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció. Les 
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació 
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els 
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors. 

Per tant, en base a tot l’exposat, i atès que no es produeix dany en drets de tercers, es 
proposa que el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, proposi al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Tercera Edat de Génova, CIF G-07593239, el dia 13 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 24829, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de 
destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

2. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Personas Mayores de San Antonio de la Playa, CIF G-07521768, el dia 6 
de juliol de 2018, registre general d’entrada núm. 23932, ja que les alteracions posades 
de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 

3. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
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sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació de Personas Mayores Es Siurell, CIF G-07886955, el dia 6 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 23794, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

4. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Persones Majors des Molinar, CIF G-07264013, el dia 20 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 25702, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi parcial de l’activitat de manualitats per ball de bot), no impliquen, d’acord amb la 
literalitat del punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la 
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el 
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats 
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la 
qualitat de vida de les persones majors. 

5. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels Internacional de les Illes Balears, CIF 
G-57351934, el dia 6 de juliol de 2018, registre general d’entrada núm. 23777, ja que 
les alteracions posades de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en 
relació a les activitats socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord 
amb la literalitat del punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat 
de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el 
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats 
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la 
qualitat de vida de les persones majors. 

6. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Tercera Edat Villa de Banyalbufar, CIF G-07434673, el dia 9 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 23990, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 
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7. Notificar aquest acord a les associacions interessades. 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA AL CONSELL EXECUTIU D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, PER 
A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CONTROL INTERN, EN LA 
MODALITAT DE CONTROL POSTERIOR PER ALS EXERCICIS 2015, 2016 I 
2017, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports per suplència del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, per 
suplència del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències 
atribuïdes pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de 
la Corporació proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“Antecedents 

1. El 5 de juliol de 2018, l’Interventor General del Consell de Mallorca amb el vistiplau 
de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts, va emetre la memòria mitjançant la qual 
es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar el servei de col·laboració amb la 
intervenció general del Consell Insular de Mallorca, per a la realització de treballs de 
control intern, en la modalitat de control posterior per als exercicis 2015, 2016 i 2017. 

2. El 13 de juliol de 2018 el conseller executiu d’economia i Hisenda del Consell de 
Mallorca va resoldre iniciar l’expedient de referència. 

3. L’11 de juliol de 2018 l’Interventor General ha elaborat el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

4.  El  16 de juliol de 2018 la cap de servei de Intervenció General en va emetre 
l’informe jurídic; el 16 d’agost de 2018, es va emetre nota de conformitat de la 
Secretaria General i, el 19 de setembre de 2018, el de fiscalització prèvia de l’expedient 
(FCM-011/18). 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat j) de l’article 1 del decret de la presidència del consell de dia 9 de 
juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat 
pels decrets de la presidència de dia 20 de juny de 2017, de dia 24 de juliol de 2017, de 
dia 16 de gener de 2018, de dia 7 de febrer de 2018 i de 27 de març de 2018 (BOIB 
núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, 
de 29 de juliol de 2017; BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, de 13 
de febrer de 2018 BOIB núm. 43 de 7 d’abril de 2018), i d’acord amb la base 23 del 
pressupost vigent, correspon als consell executiu, autoritzar i disposar despeses de 
quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €). 

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les DA 2ª, 3ª i 15ª de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) estableixen les 
actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tot el que s’ha exposat, s’adopta el següent 

ACORD 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de col·laboració amb la intervenció 
general del Consell Insular de Mallorca, per a la realització de treballs de control intern, 
en la modalitat de control posterior per als exercicis 2015, 2016 i 2017, d’acord amb la 
següent divisió en lots: 

� LOT 1. Control posterior sobre els expedients de despeses del capítol II 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS i del capítol VI DESPESES 
INVERSIONS REALS no subjectes a fiscalització prèvia i subjectes a fiscalització 
prèvia limitada de les institucions i exercicis pressupostaris següents: 

• Consell de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Institut Mallorquí d’Afers Socials, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Agència de Defensa del Territori de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, exercicis 2015, 2016 i 
2017. 

• Consorci Eurolocal-Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

� LOT 2. Control posterior sobre els expedients de nòmina mensual i expedients de 
despeses del capítol I DESPESES DE PERSONAL sotmesos a fiscalització 
prèvia limitada, de les institucions i exercicis pressupostaris següents: 

• Consell de Mallorca, exercicis 2016 i 2017. 

• Institut Mallorquí d’Afers Socials, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Agència de Defensa del Territori de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, exercici 2015. 

• Consorci Eurolocal-Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

� LOT 3. Control posterior sobre els expedients de despeses dels capítols següents: 
IV TRANFERENCIES CORRENTS i VII TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL, III DESPESES FINANCERES i IX PASSIUS FINANCERS, 
subjectes a fiscalització prèvia limitada, i els expedients de DRETS i 
INGRESSOS, de les institucions i exercicis pressupostaris següents: 

• Consell de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 
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• Institut Mallorquí d’Afers Socials, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Agència de Defensa del Territori de Mallorca, exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 

• Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, exercicis 2015, 2016 i 
2017. 

La durada dels contractes serà la següent, prorrogable: 

Lot  
1 22 mesos 
2 16 mesos 
3 16 mesos 

2. D’acord amb el que es disposa en els articles 131.2 i l’article 156 LCSP, el 
procediment pel qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual 
qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

D’acord amb els articles 12 i 25 LCSP aquest contracte té caràcter administratiu amb la 
qualificació jurídica de contracte de serveis i, en conseqüència, s’adjudica de 
conformitat amb el que es disposa en el Capítol I del Títol I del Llibre II, de la LCSP. 

3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació. 

4. Aprovar i Autoritzar la despesa per l’import total de de 332.941,43 €, impost sobre el 
valor afegit inclòs (BI: 275.158,20 €, IVA 21%: 57.783,23 €) d’acord amb els següents 
lots: 

Lot BI IVA PBL 
 

1 135.475,98 € 28.449,97 € 163.925,95 € 
2 72.908,16 € 15.310,71 € 88.218,87 € 
3 66.774,06 € 14.022,55 € 80.796,61 € 

Total 275.158,20 € 57.783,23 € 332.941,43 € 

- I la següent distribució per anualitats: 

ANUALITAT 2018 ANUALITAT 2019 ANUALITAT 2020 LOT 

IMPORT 

 ANUAL 
IVA  

EXCLÒS 

IVA 
21% 

IMPORT 
ANUAL 

IVA  
INCLÒS 

IMPORT  

ANUAL 
IVA  

EXCLÒS 

IVA 
21% 

IMPORT 
ANUAL 

IVA 
INCLÒS 

IMPORT 

 ANUAL 
IVA 

 EXCLÒS 

IVA 
21% 

IMPORT 
ANUAL 

IVA  
INCLÒS 

1 11.391,90 € 2.392,30 € 13.784,20 € 82.897,98 € 17.408,58 € 100.306,56 € 41.186,10 € 8.649,08 € 49.835,18 € 

2 4.907,28 € 1.030,53 € 5.937,81 € 42.588,18 € 8.943,52 € 51.531,70 € 25.412,70 € 5.336,67 € 30.749,37 € 

3 3.154,68 € 662,48 € 3.817,16 € 45.392,34 € 9.532,39 € 54.924,73 € 18.227,04 € 3.827,68 € 22.054,72 € 

TOTAL 19.453,86 € 4.085,31 € 23.539,17 € 170.878,50 € 35.884,49 € 206.762,99 € 84.825,84 € 17.813,43 € 102.639,27 € 
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Despesa, la qual s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
70.93100.22706 

5. Obrir el procediment d’adjudicació i publicar l’anunci de licitació en la Plataforma de 
Contratos del Sector Público i al Diari Oficial de la Unió Europea amb el contingut 
assenyalat en l’Annex III de la LCSP. 

6. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 326 del LCSP: 

Presidència: 

Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda. Suplent: Sr. Francesc 
Miralles Mascaró, conseller executiu de Cultura Patrimoni i Esports. 

Vocalies: 

Sr. Antoni Serra Puig, Interventor General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Catalina Rotger Fullana, Interventora Delegada del Consell de Mallorca. 

Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 

Sra. Marina Bestard Summers, cap de Servei de control financer Suplent: Sra. Daniela 
Quiles Navio, cap de Servei de fiscalització de subvencions. 

Secretari de la Mesa: Sra. Cristina Carreras Brugada, cap de servei de Intervenció 
General. Suplent: Sr. Juan Manuel Conde Moragues, cap de Servei de fiscalització de 
contractació. 

7. D’acord amb l’article 63 LCSP Publicar en la Plataforma de Contratos del Sector 

Público tota la documentació integrant de l’expedient de contractació, en particular el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. La 
documentació necessària per a la presentació d’’ofertes ha d’estar disponible el mateix 
dia de la publicació de l’anunci de licitació.” 

 

PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA 
FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ 
TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2017. 

Es dóna 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 
pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de la 
Corporació proposa al Consell Executiu l’adopció de l’acord següent: 

“Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 12 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, 
aprovar la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió 
turística i de promoció de l’economia local en el 2017. 
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2. El Consell Executiu, en sessió de dia 29 de novembre de 2017 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació de la concessió de les subvencions indicades, el qual es 
publicà al BOIB núm. 146, de dia 30 de novembre de 2017.  

3. Entre les subvencions concedides hi figura la sol·licitada per la Fundació Calvià 
2004, amb CIF G57253262, per dur a terme el projecte “Calvià Chess Festival 2016”, 
corresponent a la línia 1, amb un pressupost de 14.779,22€ del qual se li varen atorgar 
8.600,00€. 

4. El dia 11 d’abril de 2018, la tècnica superior economista del Departament 
d’Economia i Hisenda amb el vist-i-plau del director insular de Foment de l’Economia 
Local va emetre informe tècnic favorable sobre el compte justificatiu de la beneficiària, 
en el sentit de reduir la subvenció per un import de 3.736,60€ i concedir-la per una 
quantia de 4.863,40 €. 

5. El dia 23 d’agost de 2018, la Fundació Calvià 2004 va presentar davant el Registre 
General del Consell Insular de Mallorca una declaració per la qual renuncia al romanent 
de la subvenció concedida per un import de 3.736,60€. 

6. El dia 28 d’agost de 2018, la tag del Departament d’Economia i Hisenda va informar 
favorablement la proposta que ens ocupa. 

7. El dia 13 de setembre de 2018, la Intervenció Delegada va fiscalitzar de conformitat 
la present proposta. 

Fonaments de dret 

1. Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes a l’Ordenança 
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, publicada al BOIB núm. 21 de 
18.02.2017, ( en endavant OGS). 

2. La justificació presentada per l’entitat beneficiària s’ajusta al previst als punts 14 i 15 
de la convocatòria sobre la justificació de les presents subvencions, en relació amb els 
articles 38, 39 i 48.2 de l’Ordenança General de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca.  

3. No obstant l’indicat al punt anterior, el beneficiari va presentar un compte justificatiu 
per un import de 14.844,22 €, una part d’aquestes despeses no són subvencionables 
d’acord amb la convocatòria, de manera que les despeses subvencionables finalment 
justificades sumen un import de 8.779,22€ inferior  al previst inicialment ( 14.779,22€). 
Atesa aquesta circumstancia i els ingressos del projecte ( subvenció ATB per import de 
3.915,82€), la subvenció s’haurà d’ajustar en el sentit dels preceptes següents: 

4. El punt  5.6 b) de la convocatòria, per a les línies 1 i 5, diu que en el cas que s’hagi 
realitzat el projecte subvencionable però el pressupost inicial subvencionable no s’hagi 
justificat totalment, la reducció de la subvenció s’ha de fer de la manera següent: 

D’acord amb el punt 5.6 b2) de la convocatòria, si la subvenció concedida és inferior al 
80% del pressupost inicial del projecte subvencionable (línia1), l’import de la subvenció 
concedida no experimentarà canvis, sempre que aquesta quantia en relació al pressupost 
executat no superi el límit del 80% ( línia 1), amb un màxim de 10.000,00€.  

5. L’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en 
relació amb l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca, estableix que  l’import de les subvencions, en cap cas, pot ser d’una quantia tal 
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que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de l’activitat subvencionada. Per tant, la subvenció s’ha de reduir fins a 
l’import de 4.863,40 € per tal de complir els límits establerts a la normativa esmentada.  

6. L’article 58.1 de l’OGS estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar totalment 
o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació incompleta o de 
concurrència d’algunes de les causes previstes en l’article 56 d’aquest Ordenança. El 
procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de cobrament de la 
subvenció és l’establert en l’article 57 d’aquesta Ordenança. 

7. L’article 56.1 j) de l’OGS determina que es produeix la pèrdua del dret a cobrar la 
subvenció,  en el cas que l’import de la subvenció aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.  

8. L’article 56.2 de l’OGS estableix que el compliment parcial de les condicions o la 
realització dins el termini escaient de només una part de l’activitat, sempre que s’acrediti 
una actuació de la persona beneficiària que tendeix inequívocament a satisfer els 
compromisos o que es degui a força major, dóna lloc al pagament parcial de la subvenció 
o, si escau, al reintegrament parcial amb aplicació de la proporció en què es troba 
l’activitat feta respecte del total. 

9. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar la concessió de les subvencions, 
així com per declarar la pèrdua del dret a cobrar total o parcialment la subvenció, d’acord 
amb l’article 57.1 de l’OGS, en relació amb l’article 36.6 del vigent Reglament Orgànic 
del Consell Insular de Mallorca i la base 23.4 de les d’execució del pressupost de 
despeses vigent del Consell de Mallorca. 

10. L’article 58.2 de l’OGS estableix que amb independència del criteri d’atorgament de 
la subvenció aplicat, quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per 
un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d’ofici el romanent de la 
concessió, amb l’acceptació prèvia de la persona beneficiària. D’acord amb aquest 
precepte, el dia 23 d’agost de 2018, l’entitat beneficiària va renunciar formalment al 
romanent de la subvenció concedida. 

11. L’article 39.2, lletra e) del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca, en 
quan a la competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar 
l’acord que ens ocupa. 

Per tot això, s’adopta el següent 

Acord 

1. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial de la subvenció concedida, a favor de 
la Fundació Calvià 2004, pel projecte “Calvià Chess Festival 2016”, per un import de 
3.736,60€, corresponent a la línia 1 de la convocatòria de subvencions per a 
esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l’economia local en el 2017. 

2. Revertir l’import de 3.736,60€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.48900 del 
pressupost de despeses vigent del Consell Insular de Mallorca, de manera que s’ha 
d’anul·lar l’operació comptable AD núm. 220180002492, per l’import indicat de 
3.736,60€ (operació comptable en provisional AD/ núm. 920180008863). 

3. Notificar aquest acord a la Fundació Calvià 2004 i i que es comuniqui a la Intervenció 
delegada del Consell de Mallorca. 
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4. 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 o la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears], 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 o la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears], 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 

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.” 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE 
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES SOBRE L'APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DEL 
PROJECTE DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA D'HIDRANTS 
CONTRAINCENDIS AL TÚNEL DE SÓLLER (EXP. 2018/123/OBR) 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE 21 DE SETEMBRE DE 2018. 

Es dóna compte de la segïuent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 

1.En data 20 de maig de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar el Projecte de les obres d’instal·lació d’una xarxa d’hidrants 
contraincendis al Túnel de Sóller.  

2.El dia 1 de febrer de 2018, amb registre de sortida de dia 7 de febrer de 2018, els Srs. 
David Susilla Georgiou i Antònia González García, directors del contracte, el Sr. 
Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei d’Explotació i Conservació, i el Sr. 
Juan Cifre Díaz-Oyuelos, coordinador en cap de la Direcció Insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau del director insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, varen reiterar la proposta d’iniciació de la tramitació 
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de l’expedient de contractació de les obres del Projecte de les obres d’instal·lació 
d’una xarxa d’hidrants contraincendis al Túnel de Sóller, mitjançant procediment 
obert. 

3.En data 7 de febrer de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del Projecte de 
les obres d’instal·lació d’una xarxa d’hidrants contraincendis al Túnel de Sóller. 
Exp. 7/2018. 

4.En data 2 de maig de 2018, es va presentar la memòria justificativa que ha de regir 
aquest expedient. En data 17 de setembre de 2018 es va presentar una nova memòria 
justificativa, que detalla amb més precisió alguns aspectes de la licitació. 

5. En data 25 de juny de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
rectificar l’aprovació del projecte efectuada per resolució de la mateixa consellera 
executiva de dia 20 de maig de 2016, per una errada en els imports consignats per a 
reconeixement de l’administració. 

6. Dia 26 de juny de 2018, el senyor Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació, amb el vistiplau de la cap de Servei d’UGE i Contractació, varen 
emetre l’informe jurídic; dia 24 de juliol de 2018, es va emetre la conformitat del 
secretari general adjunt i, dia 20 de setembre de 2018 la Intervenció Delegada va 
emetre l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient número 6/2018 
(2018/106/OBR). 

7. En data 19 de setembre de 2019 la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i 
Projectes emet informe favorable sobre la despesa anticipada per a l’exercici 2019 
per al Projecte d’instal· lació d’una xarxa d’hidrants contraincendis al Túnel de 
Sóller. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 36 del Reglament Orgànic de la corporació, i d’acord amb la base 
23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i 
l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 117 i 122 a 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar 
aquest expedient. 

Per tant, propòs que s’elevi al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de les obres d’instal·lació 
d’una xarxa d’hidrants contraincendis al Túnel de Sóller.- Exp. 2018/123/OBR (antic 
Exp. 7/2018), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 156 de la LCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el títol I 
del llibre II de la LCSP. 
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La durada d’aquest contracte serà de quatre (4) mesos, sent d’aplicació el dispost en 
l’article 139 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 326 de la LCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera 
executiva de Modernització i Funció Pública 

Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

   Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
Sr. Carlos Tutor Pellicer-Palacín, cap de Servei d’Obres, 
Planificació i Supervisió. 
Suplent: Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i 
Supervisió. 

   Sr. Antoni Serra Puig, interventor general. 
   Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada. 
   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general. 

Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de Servei de la Unitat de 
Paratges Naturals. 
Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de Servei d’UGE i 
Contractació del Departament de Territori i Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix aquesta 
contractació.  

5. Autoritzar per un import total de cinc-cents noranta-tres mil quatre-cents setanta-cinc 
euros amb noranta-set cèntims (593.475,97 €), incloent-hi l’IVA, que s’han de finançar 
amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61990 (RC 220189000731), 
corresponent a l’anualitat 2019. De l’esmentat import, quatre-cents noranta mil quatre-
cents setanta-sis euros amb un cèntim (490.476,01 €), corresponen a l’import de 
licitació amb l’IVA exclòs, i  cent dos mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-sis 
cèntims (102.999,96 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%. 
El finançament d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient dins l’exercici 2019. 

6. Publicar aquesta licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord 
amb l’article 135.1 de la LCSP, amb un termini de presentació d’ofertes de vint i sis 
naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil 
del contractant (Plataforma), tot això d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE 
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES SOBRE L'APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DEL 
PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE GRUPS ELECTRÒGENS D'EMERGÈNCIA 
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PEL SISTEMA DE VENTILACIÓ AL TÚNEL DE SÓLLER (EXP. 
2018/106/OBR) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE 21 DE 
SETEMBRE DE 2018. 

Es dóna compte de la segïuent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 

1.En data 15 de juny de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar el Projecte d’instal·lació de grups electrògens d’emergència pel sistema 
de ventilació al Túnel de Sóller.  

2. El dia 1 de febrer de 2018, amb registre de sortida de dia 7 de febrer de 2018, els 
Srs. David Susilla Georiou i Antònia González García, directors del contracte, el Sr. 
Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei d’Explotació i Conservació, i el Sr. Juan 
Cifre Díaz-Oyuelos, coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, amb el vist i plau del director insular d’Infraestructures i Mobilitat, varen 
reiterar la proposta d’iniciació de la tramitació de l’expedient de contractació de les 
obres del Projecte d’instal·lació de grups electrògens d’emergència pel sistema de 
ventilació al Túnel de Sóller, mitjançant procediment obert. 

3. En data 7 de febrer de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
d’instal·lació de grups electrògens d’emergència pel sistema de ventilació al Túnel de 
Sóller. Exp. 6/2018. 

4. En data 2 de maig de 2018, es va presentar la memòria justificativa que han de regir 
aquest expedient. En data 17 de setembre de 2018 es va presentar una nova memòria 
justificativa, que detalla amb més precisió alguns aspectes de la licitació. 

5. Dia 26 de juny de 2018, el senyor Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació, amb el vistiplau de la cap de Servei d’UGE i Contractació, varen emetre 
l’informe jurídic; dia 16 de juliol de 2018, es va emetre la conformitat del secretari 
general adjunt  i, dia 20 de setembre de 2018, la Intervenció Delegada va emetre 
l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient número 6/2018 (2018/106/OBR). 

6. En data 17 de setembre de 2019 la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i 
Projectes emet informe favorable sobre la despesa anticipada per a l’exercici 2019, per 
al Projecte d’instal·lació de grups electrògens d’emergència pel sistema de ventilació al 
Túnel de Sóller.  

Fonaments 

D’acord amb l’article 36 del Reglament Orgànic de la corporació, i d’acord amb la base 
23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i 
l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 117 i 122 a 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar 
aquest expedient. 

Per tant, propòs que s’elevi al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 
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1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte d’instal·lació de grups 
electrògens d’emergència pel sistema de ventilació al Túnel de Sóller, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, Exp. 2018/106/OBR (antic Exp. 7/2018). 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 156 de la LCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el títol I 
del llibre II de la LCSP. 

La durada d’aquest contracte serà de tres (3) mesos, sent d’aplicació el dispost en 
l’article 139 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 326 de la LCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera 
executiva de Modernització i Funció Pública 

Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

   Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
Sr. Carlos Tutor Pellicer-Palacín, cap de Servei d’Obres, 
Planificació i Supervisió. 
Suplent: Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i 
Supervisió. 

   Sr. Antoni Serra Puig, interventor general. 
   Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada. 
   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general. 

Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de Servei de la Unitat de 
Paratges Naturals. 
Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de Servei d’UGE i 
Contractació del Departament de Territori i Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix aquesta 
contractació.  

5. Autoritzar per un import total de dos-cents cinquanta-set mil cinc-cents noranta-dos 
euros amb dos cèntims (257.592,02 €), incloent-hi l’IVA, que s’han de finançar amb 
càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900 (RC 220189000692), corresponent a 
l’anualitat 2019. De l’esmentat import, dos-cents dotze mil vuit-cents vuitanta-cinc 
euros amb noranta-set cèntims (212.885,97 €), corresponen a l’import de licitació amb 
l’IVA exclòs, i quaranta-quatre mil set-cents sis euros amb cinc cèntims (44.706,05 €) a 
l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%. El finançament d’aquest 
contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 2019. 
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6. Publicar aquesta licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord 
amb l’article 135.1 de la LCSP, amb un termini de presentació d’ofertes de vint i sis 
naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil 
del contractant (Plataforma), tot això d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA 
INFORMACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

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

Antecedents 

1. L'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, reconeix una sèrie de drets de les persones en les seves 
relacions amb les administracions públiques. Entre aquests drets es reconeix el relatiu a 
la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i 
confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les 
Administracions Públiques. 

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes 
públics i entitats vinculades o dependents a través de mitjans electrònics. Aquests 
mitjans han d'assegurar la interoperativitat i seguretat dels sistemes i solucions 
adoptades, han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i han de 
facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis a les persones interessades. En 
aquest sentit, l'article 156 de l'esmentada Llei 40/2015, d'1 d'octubre, regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat. 

3. El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, modificat parcialment pel Reial 
decret 951/2015, de 23 d’octubre, té per objecte determinar la política de seguretat en la 
utilització de mitjans electrònics en l’àmbit d’aplicació, els principis bàsics i els 
requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació. 

Els principis bàsics de l'ENS són:  

a) Seguretat integral 

b) Gestió de riscos 

c) Prevenció, reacció i recuperació 

d) Línies de defensa 

e) Reavaluació periòdica 

f) Funció diferenciada 

Fonaments 

1. L'article 11 de l'esmentat Reial decret 3/2010, exigeix que tots els òrgans superiors de 
les administracions públiques disposin formalment de la seva política de seguretat, 
sobre la base dels principis abans esmentats que s'ha de desenvolupar aplicant els 
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requisits mínims següents: organització i implantació del procés de seguretat; anàlisi i 
gestió dels riscos; gestió de personal; professionalitat; autorització i control dels 
accessos; protecció de les instal·lacions; adquisició de productes; seguretat per defecte; 
integritat i actualització del sistema; protecció de la informació emmagatzemada i en 
trànsit; prevenció davant altres sistemes d’informació interconnectats; registre 
d’activitat; incidents de seguretat; continuïtat de l’activitat i millora contínua del procés 
de seguretat. 

La política de seguretat és una de les mesures organitzatives dins el conjunt de les 
mesures de seguretat a què estam obligats com a administració pública, d'acord amb el 
que s'estableix a l'annex II del Reial Decret. 

2. Aquesta política l'ha d'aprovar el titular de l'òrgan superior i considera com a tal, els 
responsables directes de l'execució de l'acció de govern. 

3. L'article 67.3 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears diu que, sens perjudici de les atribucions conferides a 
altres òrgans de govern, correspon al Consell Executiu l’exercici de la funció executiva 
en relació amb les competències del consell insular. 

4. L'article 12 de la Llei 8/2007, de 27 d'octubre, de consells insulars estableix que 
corresponen al Consell Executiu, entre d'altres la funció executiva en relació amb les 
competències del consell insular i, en especial, de les transferides o delegades per la 
comunitat autònoma.  

5. L’apartat a) de l’article 9 del vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de dia 15 de juny), diu que correspon a 
la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, entre d’altres, potenciar la 
utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les 
relacions entre administracions públiques i també en les relacions de la ciutadania amb 
l’Administració. 

6. L’article 39.2 e) del vigent Reglament orgànic aprovat per Acord del Ple de dia 12 
d'abril de 2018 (BOIB núm. 89, de 19 de juliol), estableix que correspon als consellers 
executius, com a caps dels seus departaments, exercir, entre altres atribucions, preparar i 
proposar al Consell Executiu l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries 
atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat. 

Acord 

Per tant,  

Propòs al Consell Executiu que acordi: 

1. Aprovar la Política de Seguretat de la Informació del Consell Insular de Mallorca que 
s'incorpora com a annex a aquest acord. 

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu electrònica. 

 

Política de Seguretat de la Informació 

CONSELL DE MALLORCA 
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Aprovació i entrada en vigor 

Text aprovat el <dia> de <mes> de <any> pel CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Aquesta política de seguretat de la informació és efectiva des de la data esmentada i fins 
que sigui reemplaçada per una política nova. 

1. Introducció 

El Consell Insular de Mallorca, en endavant, el Consell depèn dels sistemes de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per assolir els seus objectius. 

Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades 
per protegir-los de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, la 
integritat o la confidencialitat de la informació tractada o els serveis prestats. 

L’objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la 
prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l’activitat diària i 
reaccionant amb rapidesa als incidents. 

Els sistemes de les TIC han d’estar protegits contra amenaces d’evolució ràpida amb 
potencial per incidir en la confidencialitat, en la integritat, en la disponibilitat, en l’ús 
previst i en el valor de la informació i en els serveis. Per defensar-se d’aquestes 
amenaces, es requereix una estratègia que s’adapti als canvis en les condicions de 
l’entorn per garantir la prestació contínua dels serveis. Això implica que els agents 
implicats han d’aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l’Esquema 
Nacional de Seguretat, així com fer un seguiment continu dels nivells de prestació de 
serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva 
als incidents per garantir la continuïtat dels serveis prestats. 

Els diferents agents implicats han de garantir que la seguretat de les TIC és una part 
integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la concepció del servei fins a 
la retirada, passant per les decisions de desenvolupament o d’adquisició i les activitats 
d’explotació. Els requisits de seguretat i les necessitats de finançament s’han 
d’identificar i incloure en la planificació i execució dels projectes de les TIC, tant si es 
fan amb recursos propis com externs. 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que les 
administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes 
públics i entitats vinculades o dependents a través de mitjans electrònics. Aquests 
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mitjans han d’assegurar la interoperativitat i seguretat dels sistemes i de les solucions 
adoptades, han de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i han de 
facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis a les persones interessades. En 
aquest sentit, l’article 156 de l’esmentada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat. 

Per altra banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en l’article 13 reconeix una sèrie de drets de les persones 
en les seves relacions amb les administracions públiques. Entre aquests drets, es 
reconeix el dret relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la 
seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, en els sistemes i en les 
aplicacions de les administracions públiques. 

El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, modificat parcialment pel Reial 
decret 951/2015, de 23 d’octubre, té per objecte determinar la política de seguretat en la 
utilització de mitjans electrònics en l’àmbit d’aplicació, els principis bàsics i els 
requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació. 

L’article 11 de l’esmentat Reial decret 3/2010, de 8 de gener, exigeix que tots els òrgans 
superiors de les administracions públiques disposin formalment de la seva política de 
seguretat, que ha d’aprovar el titular de l’òrgan superior corresponent. Aquesta política 
de seguretat s’ha d’establir sobre la base dels principis bàsics recollits en el capítol II de 
la mateixa norma (seguretat integral, gestió de riscos, prevenció, reacció i recuperació, 
línies de defensa, reavaluació periòdica i funció diferenciada) i ha de desplegar una sèrie 
de requisits mínims consignats en l’article 11.1, que ja hem esmentat. 

Els principis bàsics són directrius fonamentals de seguretat que s’han de tenir sempre 
presents en qualsevol activitat relacionada amb l’ús dels actius d’informació. 
S’estableixen els següents: 

a) Abast estratègic: la seguretat de la informació ha de comptar amb el compromís i 
suport de tots els nivells directius, de manera que pugui estar coordinada i 
integrada amb la resta d’iniciatives estratègiques de l’organisme per conformar 
un tot coherent i eficaç. 

b) Responsabilitat diferenciada: en els sistemes d’informació s’ha de diferenciar la 
persona responsable de la informació, que determina els requisits de seguretat de 
la informació tractada; la persona responsable del servei, que determina els 
requisits de seguretat dels serveis prestats; la persona responsable del sistema, 
que té la responsabilitat sobre la prestació dels serveis i la persona responsable 
de la seguretat, que determina les decisions per satisfer els requisits de seguretat. 

c) Seguretat integral: la seguretat s’entén com un procés integral constituït per tots 
els elements tècnics, humans, materials i organitzatius relacionats amb el 
sistema, per evitar, llevat dels casos d’urgència o de necessitat, qualsevol 
actuació puntual o tractament conjuntural. La seguretat de la informació s’ha de 
considerar una part de l’operativa habitual, ha d’estar present i s’ha d’aplicar des 
del disseny inicial dels sistemes d’informació. 

d) Gestió de riscos: l’anàlisi i la gestió de riscos és una part essencial del procés de 
seguretat. La gestió de riscos permet mantenir un entorn controlat i minimitzar 
els riscos fins a nivells acceptables. La reducció d’aquests nivells es fa 
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mitjançant el desplegament de mesures de seguretat i s’estableix un equilibri 
entre la naturalesa de les dades i els tractaments, l’impacte i la probabilitat dels 
riscos a què estiguin exposats i l’eficàcia i el cost de les mesures de seguretat. 
En avaluar el risc en relació amb la seguretat de les dades, s’han de tenir en 
compte els riscos que es deriven del tractament de les dades personals. 

e) Proporcionalitat: l’establiment de mesures de protecció, detecció i recuperació 
ha de ser proporcional als riscos potencials, a la criticitat i al valor de la 
informació i dels serveis afectats. 

f) Millora contínua: les mesures de seguretat s’han de reavaluar i actualitzar 
periòdicament per adequar-ne l’eficàcia a l’evolució constant dels riscos i dels 
sistemes de protecció. La seguretat de la informació ha de ser atesa, revisada i 
auditada per personal qualificat, instruït i dedicat. 

g) Seguretat per defecte: els sistemes s’han de dissenyar i configurar de manera que 
garanteixin un grau suficient de seguretat per defecte. 

2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta política de seguretat s’ha d’aplicar a tota la informació del Consell Insular de 
Mallorca. 

3. Missió i objectius 

El Consell reconeix com a actius estratègics la informació i els sistemes que la 
gestionen. 

Un dels objectius fonamentals de la implantació d’aquesta política de seguretat és 
establir les bases perquè tant els empleats públics com la ciutadania puguin accedir als 
serveis públics en un entorn segur i de confiança. 

La política de seguretat de la informació defineix el marc global per gestionar la 
seguretat de la informació, protegir tots els actius d’informació i garantir la continuïtat 
en el funcionament dels sistemes. Es pretén així minimitzar els riscos derivats d’una 
possible fallada en la seguretat i assegurar el compliment dels objectius del Consell 
davant un hipotètic incident de seguretat de la informació. 

Per a això, s’estableixen els objectius generals en matèria de seguretat de la informació: 

a) Contribuir des de la gestió de la seguretat a complir la missió i els objectius del 
Consell. 

b) Disposar de les mesures de control necessàries per garantir que es compleixen 
els requisits legals que siguin aplicables com a conseqüència de l’activitat 
desenvolupada, especialment pel que fa a la protecció de dades de caràcter 
personal i a la prestació de serveis a través de mitjans electrònics o telemàtics. 

c) Garantir la implantació de les mesures i dels mecanismes de seguretat apropiats 
per protegir els serveis prestats, els sistemes d’informació emprats per prestar-
los i la informació processada, emmagatzemada o transmesa per aquests, de 
manera coherent amb els riscos afrontats. 

d) Garantir l’eficàcia de les mesures de seguretat implantades per mitjà 
d’avaluacions i auditories. 
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e) Establir una estructura organitzativa adequada per gestionar la seguretat de la 
informació i definir els rols i els comitès necessaris, a més de les funcions i les 
responsabilitats respectives. 

f) Garantir l’operació continuada i adequada dels serveis i dels sistemes, i actuar 
per prevenir, detectar, reaccionar i operar de manera oportuna davant els 
incidents de seguretat que es produeixin, a més de vetlar perquè s’implantin els 
mecanismes necessaris per assegurar la continuïtat de les activitats crítiques i 
permetre que es recuperin en un període de temps acceptable. 

g) Impulsar i fomentar la formació, la conscienciació i el compliment de les 
obligacions en matèria de seguretat de la informació del personal al servei de 
l’organització, a fi de garantir el coneixement de les polítiques i de les 
normatives aprovades, i de les pràctiques recomanades, amb l’objectiu últim 
d’aconseguir que la seguretat de la informació es converteixi en un factor 
inherent al desenvolupament de les funcions i de les operatives quotidianes. 

h) Promoure que les activitats destinades a aconseguir els nivells de seguretat 
requerits s’estructurin i es concebin com un procés de millora contínua, i no com 
a accions o esforços puntuals, i sustentar-ho en l’anàlisi i la gestió 
sistematitzades dels riscos. 

i) Protegir els actius d’informació de l’administració del Consell i la tecnologia 
que els gestionen davant qualsevol amenaça, intencionada o accidental, interna o 
externa, per assegurar-ne la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, 
l’autenticitat i la traçabilitat. 

Aquesta política de seguretat assegura un compromís continu i manifest del Consell per 
difondre i consolidar la cultura de la seguretat. 

4. Marc normatiu 

El disseny, l’operació, l’ús i l’administració de la informació, dels sistemes 
d’informació i dels serveis del Consell han de complir les normes següents, les quals 
s’esmenten amb caràcter enunciatiu i no limitador: 

a) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal 

b) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

c) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

d) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica 

e) Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica 

f) Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica 

g) Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999 

h) Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) 

i) Ordenança per la qual es regula l’Administració electrònica del Consell Insular 
de Mallorca i els organismes que en depenen (BOIB núm. 69, de 16 de maig de 
2013) 

5. Organització de la seguretat 

L’estructura organitzativa per gestionar la seguretat de la informació en l’àmbit descrit 
per aquesta política de seguretat de la informació està formada pels agents següents: 

a) Comitè de Seguretat de la Informació 

b) Responsables de la informació 

c) Responsables del servei 

d) Responsable de la seguretat 

e) Responsables del sistema 

f) Delegat o delegada de la protecció de dades de caràcter personal 

L’estructura organitzativa és competent per mantenir, actualitzar i fer complir, dins 
l’àmbit definit, la política de seguretat de la informació. 

5.1 Comitè de Seguretat de la Informació 

Composició i funcionament 

Integren el Comitè de Seguretat de la Informació: 

a) Presidència: el conseller executiu o la consellera executiva competent en matèria 
de tecnologies i sistemes d’informació 

b) Vocalies: 

- Les persones titulars de les secretaries tècniques de tots els departaments del 
Consell de Mallorca 

- La persona titular de la Secretaria General 

- La persona responsable de la seguretat 

- El delegat o la delegada de la protecció de dades de caràcter personal 

Així mateix formen part del Comitè com a vocals amb veu, però sense vot: 

- Les persones responsables del sistema. 

- Les persones que, en cada cas, proposi la Presidència, en qualitat d’assessors. 

El Comitè de Seguretat de la Informació pot consultar al personal tècnic, propi o extern, 
la informació pertinent per prendre decisions. 

El Comitè s’ha de reunir amb caràcter ordinari almanco una vegada a l’any i, amb 
caràcter extraordinari, en els supòsits següents: 

a) A instància de la Presidència. 

b) Quan hi hagi incidències de seguretat greus o sorgeixin necessitats de seguretat 
noves que requereixin la participació dels components del Comitè. 
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Perquè el Ple del Comitè es pugui constituir de manera vàlida i fer sessions, deliberar i 
prendre acords es requerirà, en primera convocatòria, la presència del president o 
presidenta, del secretari o secretària i de la meitat més un dels membres. 

El Ple ha d’adoptar els acords per majoria dels membres presents amb dret a vot. 

El funcionament del Comitè s’ha d’ajustar al que preveu la Llei 40/2015. 

Funcions 

Al Comitè de Seguretat de la Informació li corresponen funcions d’assessorament, de 
consultoria i de proposta en matèria de seguretat de la informació. 

En particular, li correspon: 

a) Informar regularment de l’estat de la seguretat de la informació als òrgans 
superiors corresponents. 

b) Promoure la millora contínua del sistema de gestió de la seguretat de la 
informació. 

c) Elaborar i revisar la política de seguretat de la informació perquè els òrgans 
superiors corresponents l’aprovin. 

d) Impulsar el compliment de la política de seguretat de la informació i el seu 
desplegament normatiu. 

e) Aprovar la normativa de seguretat de la informació a proposta de la persona 
responsable de la seguretat. 

f) Aprovar els procediments d’actuació en relació amb la seguretat dels serveis de 
les TIC. 

g) Aprovar el pla d’auditoria i el pla de formació proposats per la persona 
responsable de la seguretat. 

h) Proposar plans de millora de la seguretat de la informació de l’organització. 

i) Vetlar perquè la seguretat de la informació es tengui en compte en tots els 
projectes de tecnologies de la informació en totes les fases: a l’hora de redactar 
l’especificació inicial, en el moment de la posada en marxa i en el manteniment 
posterior, així com a l’hora de preservar la informació que sigui requerida una 
vegada que s’ha deixat d’utilitzar. En particular, ha de vetlar per crear i utilitzar 
serveis horitzontals que redueixin duplicitats i donin suport a un funcionament 
homogeni de tots els sistemes de les TIC. 

j) Divulgar la política de seguretat de la informació i les normatives i instruccions 
de seguretat de la informació aprovades, amb la promoció d’activitats de 
conscienciació i formació en matèria de seguretat per al personal. 

k) Monitorar els principals riscos residuals assumits per l’organització i recomanar 
possibles actuacions sobre aquests riscos. 

l) Prioritzar les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats. 

5.2 Responsables de la informació 

La persona responsable de la informació és la que té la competència suficient per decidir 
sobre la finalitat, el contingut i l’ús d’aquesta informació, i de determinar dins el marc 
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establert en l’Annex I del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 
l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, els requisits 
de seguretat de la informació tractada. 

La persona designada ha de figurar en la documentació de seguretat del sistema 
d’informació. 

Funcions 

a) Establir els requisits, en matèria de seguretat, de la informació que manegen. Si 
aquesta informació inclou dades de caràcter personal, a més s’han de tenir en 
compte les mesures de seguretat que correspongui implantar, atesos els riscos 
generats pel tractament d’acord al que exigeix el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. 

b) Fer, juntament amb les persones responsables del servei i de la responsable de la 
seguretat, les anàlisis de riscos preceptives i seleccionar les salvaguardes que 
s’han d’implantar. 

c) Acceptar els riscos residuals respecte de la informació calculats en l’anàlisi de 
riscos. 

d) Fer el seguiment i control dels riscos, amb la participació de la persona 
responsable de la seguretat. 

e) Suspendre, d’acord amb la persona responsable del servei i amb la responsable 
de seguretat, la prestació d’un servei electrònic o el maneig d’una determinada 
informació, si és informat de deficiències greus de seguretat. 

5.3 Responsables del servei 

La persona responsable del servei és la persona amb competència suficient per decidir 
sobre la finalitat i prestació d’aquest servei i ha de determinar dins el marc establert en 
l’Annex I del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica, els requisits de seguretat dels 
serveis prestats. 

La persona designada ha de figurar en la documentació de seguretat del sistema 
d’informació. 

Funcions 

a) Establir els requisits, en matèria de seguretat, dels serveis. Si aquests serveis 
inclouen dades de caràcter personal, a més, s’han de tenir en compte les mesures 
de seguretat que correspongui implantar, atesos els riscos generats pel tractament 
d’acord al que exigeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016. 

b) Fer, juntament amb els responsables de la informació i de la seguretat, les 
anàlisis de riscos preceptives. 

c) Acceptar els riscos residuals respecte de la informació calculats en l’anàlisi de 
riscos. 

d) Fer el seguiment i control dels riscos, amb la participació de la persona 
responsable de la seguretat. 
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e) Suspendre, d’acord amb la persona responsable de la informació i amb la de la 
seguretat, la prestació d’un servei electrònic o el maneig d’una determinada 
informació, si és informat de deficiències greus de seguretat. 

5.4 Responsable de la seguretat 

La persona responsable de la seguretat l’ha de designar la persona titular del 
departament amb competències en matèria de seguretat de les tecnologies de la 
informació i la comunicació entre el personal adscrit a aquest departament. 

La persona designada ha de figurar en la documentació de seguretat del sistema 
d’informació. 

Funcions 

Són funcions de la persona responsable de la seguretat: 

a) Actuar com a secretari o secretària del Comitè de Seguretat de la Informació. 

b) Estar al corrent dels canvis de la tecnologia i de l’entorn en què viu 
l’organització,  informar-se de les conseqüències per a les activitats de seguretat 
de la informació, alertar el Comitè de Seguretat de la Informació i proposar les 
mesures oportunes d’adequació. 

c) Presentar regularment informes sobre l’estat de seguretat dels serveis de les TIC 
al Comitè de Seguretat de la Informació. 

d) Elaborar l’anàlisi de riscos dels sistemes de les TIC i presentar-la al Comitè de 
Seguretat de la Informació perquè l’aprovi. Aquesta anàlisi s’ha d’actualitzar 
regularment. 

e) Executar regularment verificacions de seguretat segons un pla que el Comitè de 
Seguretat de la Informació ha predeterminat i aprovat. Els resultats d’aquestes 
inspeccions s’han de presentar al Comitè de Seguretat de la Informació perquè 
els conegui i els aprovi. Si, com a resultat de la inspecció, apareixen 
incompliments, la persona responsable de la seguretat ha de proposar mesures 
correctores que ha de presentar al Comitè de Seguretat de la Informació perquè 
les aprovi. 

f) Elaborar el pla de seguretat i fer-ne el seguiment. Aquest pla s’ha de presentar al 
Comitè de Seguretat de la Informació perquè l’aprovi. 

g) Promoure el desplegament del marc normatiu en matèria de seguretat. 

h) Elaborar perquè el Comitè de Seguretat de la Informació els aprovi els requisits 
de formació i qualificació de persones administradores, operadores i usuàries des 
del punt de vista de seguretat de les TIC. 

i) Preparar els informes pertinents en cas d’incidents excepcionalment greus i en 
cas de desastres. Se n’ha de presentar un informe detallat al Comitè de Seguretat 
de la Informació. 

j) Coordinar la resposta en cas d’incidents que desbordin els casos previstos i 
procedimentats. És la persona responsable de coordinar la investigació forense 
relacionada amb incidents que es considerin rellevants. 
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k) Proposar a les persones responsables de la informació la determinació dels 
nivells de seguretat en cada dimensió de seguretat sempre que se li sol·liciti. 

l) Proposar a les persones responsables del servei la determinació dels nivells de 
seguretat en cada dimensió de seguretat sempre que se li sol·liciti. 

m) Mantenir la documentació de seguretat organitzada i actualitzada i gestionar els 
mecanismes per accedir-hi. 

n) Promoure la millora contínua en la gestió de la seguretat de la informació. 

o) Monitorar l’estat de seguretat del sistema proporcionat per les eines de gestió 
d’esdeveniments de la seguretat i pels mecanismes d’auditoria implementats en 
el sistema. 

p) Proposar la categoria del sistema segons el procediment descrit en l’annex I del 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, i les mesures de seguretat que s’han d’aplicar 
d’acord amb el que preveu l’annex II del mateix Reial decret. 

q) Assumir les funcions explícitament atribuïdes a la figura de responsable de 
seguretat en el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat. 

5.5 Responsables del sistema 

Les persones responsables del sistema les ha de designar la persona titular del 
departament amb competències en matèria de les tecnologies de la informació i la 
comunicació entre el personal adscrit a aquest departament. 

Les persones designades han de figurar en la documentació de seguretat del sistema 
d’informació. 

Funcions 

a) Desenvolupar, operar i mantenir el sistema d’informació durant tot el seu cicle 
de vida, així com encarregar-se de les especificacions, de la instal·lació i de la 
verificació que funciona correctament. 

b) Definir la topologia i el sistema de gestió del sistema d’informació, i establir-ne 
els criteris d’ús i els serveis disponibles. 

c) Assegurar que les mesures específiques de seguretat s’integrin adequadament 
dins el marc general de seguretat. 

d) Acordar la suspensió del maneig d’una certa informació o la prestació d’un cert 
servei, si la persona responsable del sistema és informada de deficiències greus 
de seguretat que puguin afectar la satisfacció dels requisits establerts. Aquesta 
decisió s’ha d’acordar amb les persones responsables de la informació afectada, 
del servei afectat i amb la persona responsable de la seguretat, abans d’executar-
la. 

e) Elaborar els plans de millora de la seguretat juntament amb la persona 
responsable de la informació. 

f) Planificar la implantació de salvaguardes en els sistemes. 

g) Executar els plans de seguretat aprovats. 
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5.6 Delegat o delegada de protecció de dades 

El delegat o la delegada de protecció de dades és únic per a tots els òrgans i organismes 
del Consell Insular de Mallorca i se n’ha d’informar del nomenament i cessament a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Les funcions del delegat o de la delegada de protecció de dades són les que s’indiquen 
en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, i en altres disposicions reguladores de la matèria. 

La persona designada ha de figurar en la documentació de seguretat del sistema 
d’informació. 

5.7 Resolució de conflictes 

En cas de conflicte entre les diferents persones responsables que componen l’estructura 
organitzativa de la política de seguretat de la informació, la Presidència del Comitè és 
l’encarregada de resoldre’l i han de prevaldre les exigències més altes derivades de la 
protecció de dades de caràcter personal. Els casos en què no tengui prou autoritat per 
decidir, els ha d’elevar. 

6. Dades de caràcter personal 

Pel que fa a les dades de caràcter personal que tracta el Consell, s’han d’adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives que correspongui implantar, atesos els riscos generats 
pel tractament un cop feta l’avaluació exigida per l’article 24.1 del Reglament (UE) 
2016/679. 

En cas de conflicte entre les diferents persones responsables han de prevaldre les 
exigències més altes derivades de la protecció de dades de caràcter personal. 

7. Gestió de riscos 

La gestió de riscos s’ha de fer de manera contínua sobre els sistemes d’informació, 
d’acord amb els principis de gestió de la seguretat basada en els riscos i en l’avaluació 
periòdica. La persona responsable del servei s’ha d’encarregar que es faci l’anàlisi 
perceptiva de riscos i que es proposi el tractament adequat, calculant els riscos residuals. 

La persona responsable de la seguretat, dins el seu àmbit d’actuació, és l’encarregada de 
recomanar un marc de directrius bàsiques per harmonitzar els criteris a seguir per 
valorar els riscos. 

Les persones responsables de la informació i del servei són les propietàries dels riscos 
sobre la informació i sobre els serveis, respectivament, i en són responsables del 
seguiment i control, sense perjudici de la possibilitat de delegar aquesta tasca. 

El procés de gestió de riscos, que comprèn les fases de categorització dels sistemes, 
anàlisi de riscos i selecció de mesures de seguretat a aplicar, que han de ser 
proporcionals als riscos i han d’estar justificades; s’ha de revisar i s’ha d’aprovar cada 
any per la persona titular de l’òrgan o de la unitat administrativa o, si escau, de 
l’organisme autònom, a través d’un pla d’adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Les fases indicades del procés de gestió de riscos s’han de fer segons el que disposen els 
annexos I i II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, i seguint les normes, instruccions, 
guies CCN-STIC i recomanacions per a l’aplicació elaborades pel Centre Criptològic 
Nacional, així com tota la informació referent a l’anàlisi de risc i d’impacte en la 
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protecció de dades especificada en l’esmentat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016. 

Encara que es necessita un control continu dels canvis fets en els sistemes, aquesta 
anàlisi s’ha de repetir: 

a) Almanco una vegada a l’any (mitjançant una revisió i una aprovació formal). 

b) Quan canviï la informació manejada. 

c) Quan canviïn els serveis prestats. 

d) Quan hi hagi un incident greu de seguretat. 

e) Quan es reportin vulnerabilitats greus. 

8. Desplegament de la política de seguretat de la informació 

El marc normatiu de la política de seguretat de la informació s’ha d’estructurar en els 
nivells següents: 

a) Aquesta política de seguretat de la informació ha d’establir els requisits i criteris 
de protecció de caràcter global. 

b) Les normes de seguretat han de definir què cal protegir i els requisits de 
seguretat desitjats. 

• El conjunt de totes les normes de seguretat ha d’abastar la protecció de tots 
els entorns dels sistemes d’informació de l’organització. 

• Aquestes normes han d’establir un conjunt d’expectatives i de requisits que 
s’han d’assolir per poder satisfer i complir cadascun dels objectius de 
seguretat establerts en la política. 

• Les ha de proposar la persona responsable de la seguretat i les ha d’aprovar 
el Comitè de Seguretat de la Informació. 

c) Els procediments de seguretat han de descriure, de forma concreta, com protegir 
tot el que s’estableix en les normes, i també les persones o els grups que han de 
ser responsables d’implantar-los, mantenir-los i fer-ne el seguiment del nivell de 
compliment. 

• Són documents que han d’especificar com dur a terme les tasques habituals, 
qui ha de fer cada tasca i com identificar i reportar comportaments anòmals. 

• L’aprovació depèn de l’àmbit d’aplicació, que pot ser en un àmbit específic o 
en un sistema d’informació determinat. 

A més, es poden establir guies amb recomanacions i bones pràctiques. 

9. Revisió de la política 

El Comitè de Seguretat de la Informació ha de revisar i proposar les actualitzacions 
necessàries de la política de seguretat de la informació quan: 

a) Es facin canvis en el marc legal que puguin qüestionar la validesa d’aquesta 
política. 
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b) Es detectin incidències de seguretat que suposin un increment significatiu del 
nivell de risc actual o que hagin causat un impacte en els sistemes d’informació 
del Consell. 

c) Ho consideri oportú per millorar la seguretat de la informació del Consell. 

La revisió de la política de seguretat de la informació ha de garantir l’alineació amb 
l’estratègia, la missió i la visió del Consell en matèria de seguretat de la informació i ha 
d’assegurar que es compleixen els objectius de control establerts. 

Per complir aquest objectiu, el Comitè de Seguretat de la Informació pot proposar 
qualsevol modificació que consideri necessària. 

10. Obligacions del personal 

Tot el personal amb responsabilitat en l’ús, operació o administració de sistemes de 
tecnologies de la informació i les comunicacions té l’obligació de conèixer i complir 
aquesta política de seguretat de la informació i la normativa de seguretat derivada, 
independentment del tipus de relació jurídica que el vinculi amb el Consell. 

Totes les persones rebran formació per al maneig segur dels sistemes en la mesura que 
la necessitin per dur a terme el seu treball. 

La política de seguretat ha de ser accessible per a tot el personal que presti els serveis en 
el Consell Insular de Mallorca. 

Amb l’objectiu de fomentar la cultura de la seguretat, el Comitè de Seguretat de la 
Informació promourà un programa de conscienciació continua per formar tot el 
personal. 

Si s’incompleix la política de seguretat i la normativa de desplegament, s’establiran 
mesures preventives i correctives encaminades a salvaguardar i protegir les xarxes i els 
sistemes d’informació, sense perjudici d’exigir la responsabilitat disciplinària 
corresponent. 

11. Relacions amb tercers 

Quan l’Administració del Consell presti serveis o cedeixi informació a altres 
administracions públiques o organismes, se’ls ha de fer partícips d’aquesta política de 
seguretat de la informació i de les normes i instruccions derivades. 

Així mateix, quan l’Administració utilitzi serveis de tercers o cedeixi informació a 
tercers, se’ls ha de fer igualment partícips d’aquesta política de seguretat de la 
informació, de la normativa i de les instruccions de seguretat que pertoqui a aquests 
serveis o informació. Els tercers queden subjectes a les obligacions i mesures de 
seguretat que estableix la normativa i les instruccions, i poden desenvolupar els seus 
procediments operatius propis per satisfer-la. S’han d’establir procediments específics 
de detecció i resolució d’incidències. S’ha de garantir que el personal de tercers està 
conscienciat adequadament en matèria de seguretat de la informació, almanco al mateix 
nivell que el que s’estableix en aquesta política de seguretat de la informació. 

En concret, els tercers han de garantir que es compleix la política de seguretat de la 
informació basant-se en estàndards auditables que permetin verificar que aquestes 
polítiques es compleixen. Així mateix, s’ha de garantir, mitjançant una auditoria o un 
certificat de destrucció o d’esborrament, que el tercer cancel·la i elimina les dades 
pertanyents a l’Administració del Consell en acabar el contracte. 
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Quan algun aspecte de la política de seguretat de la informació no pugui ser satisfet per 
una tercera part, es requerirà un informe de la persona responsable de seguretat de la 
informació que precisi els riscos en què s’incorren i la forma de tractar-los. Es requerirà 
que la persona responsable de la informació i dels serveis afectats aprovi aquest informe 
abans de seguir endavant. 
 
 


