RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 19 DE JULIOL DE 2017
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-7-2017).
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ
DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSORCI DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA-PATRIMONI MUNDIAL AL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D’INSERCIÓ PUBLICITÀRIA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Atès que des del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de
Mallorca actualment s’està tramitant l’expedient corresponent a la contractació del
servei d’inserció publicitària als mitjans de comunicació i que consisteix en la gestió
d’anuncis publicitaris en qualsevol suport o format: premsa i altres publicacions, falques
de ràdio, espots de televisió i cinema mitjans de comunicació digitals i xarxes socials.
Entenent-se com a tal la mediació amb els corresponents mitjans de comunicació per a
la contractació i difusió d’aquells.
Atès que mitjançant Decret del president del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, de dia 20 de juny de 2017, es va encarregar al Consell de Mallorca la gestió de
la contractació del servei d’inserció publicitària.
Atès que el Consell de Mallorca és membre fundador del Consorci de la Serra de
Tramuntana-Patrimoni Mundial, vol donar suport a les seves actuacions pel compliment
dels objectius fixats i afavorir una utilització més eficaç dels recursos públics.
Atès que d’acord amb l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic les encomanes de gestió s’han de formalitzar mitjançant la signatura del
corresponent conveni
Atès que la signatura d’aquest conveni no representa cap despesa econòmica pel Consell
de Mallorca.
Atès l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència, de dia 14 de juliol de 2017.
Atès el previst a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d‘octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Atès el previst a l’art. 28 d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca vigent en
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a
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la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de
la seva quantia.
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 vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent
ACORD
1. Acceptar l’encomana de gestió del Consorci de la Serra de TramuntanaPatrimoni Mundial per la tramitació de la licitació del contracte del servei
d’inserció publicitària.
2. Aprovar el conveni entre el Consorci Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial i
el Consell Insular de Mallorca per a la formalització de l’encomana de gestió
per la tramitació de la licitació del contracte del servei d’inserció publicitària,
que s’adjunta.
3. Ordenar, amb efectes informatius, la publicació del present conveni al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Conveni per a la formalització de l’encomana de gestió del Consorci de la Serra de
Tramuntana-Patrimoni Mundial al Consell Insular de Mallorca per a la tramitació de la
licitació del contracte del servei d’inserció publicitària.
Palma, …
REUNITS
D’una part el Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consorci de la Serra de
Tramuntana-Patrimoni Mundial, en virtut del previst a l’article 8 dels seus Estatuts
(BOIB núm. 100, de 7 de juliol de 2015).
De l’altra Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència del Consell Insular de Mallorca, en virtut del
Decret del president del Consell Insular de Mallorca de 6 de juliol de 2015 (BOIB núm.
58, de 19 d’abril de 2011), en exercici de les competències que li atorga el Decret del
president del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2017 pel qual es determina
l’organització del Consell de Mallorca.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el
present conveni i
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EXPOSEN
1. Des del Departament de Participació Ciutadana i Presidència actualment s’està
tramitant l’expedient corresponent al servei d’inserció publicitària del Consell de
Mallorca.
2. Mitjançant Decret del president del Consorci Serra de Tramuntana-Patrimoni
Mundial, de dia 20 de juny de 2017, es va encarregar al Consell de Mallorca la gestió de
la contractació del servei d’inserció publicitària.
3. El Consell de Mallorca, membre fundador del Consorci de la Serra de TramuntanaPatrimoni Mundial, vol donar suport a les seves actuacions pel compliment dels
objectius fixats i afavorir una utilització més eficaç dels recursos públics.
4. D’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic les encomanes de gestió s’han de formalitzar mitjançant la signatura del
corresponent conveni.

A la vista de l’anterior s’estableixen els següents acords
ACORDS
Primer. Objecte
L’objecte del present conveni és instrumentalitzar l’encomana de gestió del Consorci de
la Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial al Consell Insular de Mallorca per a la
tramitació de la licitació del contracte del servei d’inserció publicitària.
Segon. Obligacions
a) Per part del Consorci de la Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial s’encomana
al Consell Insular de Mallorca la tramitació de la licitació del contracte del servei
d’inserció publicitària.
b) Per part del Consell Insular de Mallorca s’accepta l’encomana realitzada pel
Consorci de la Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial.
Tercer. Durada
L’encomana recollida al present conveni tindrà com a durada fins a la realització, per la
Mesa de contractació, de la proposta d’adjudicació del contracte d’inserció publicitària
del Consorci de la Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial i, en qualsevol cas, no podrà
superar el termini d’un any des de la signatura d’aquest conveni.
Quart. Contingut econòmic.
El present conveni i les obligacions que comporta no tenen contingut econòmic.
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I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats i
en dos exemplars el present conveni.

Pel Consell de Mallorca,

Pel Consorci de la Serra de TramuntanaPatrimoni Mundial,

Jesús Juan Jurado Seguí

Miquel Ensenyat Riutort
President

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017
(DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL)
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
El Consell Executiu, reunit en sessió de 16 de novembre de 2016, va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any (text consolidat aprovat
per Acord de 15 de febrer 2017. BOIB núm. 24, de 25 de febrer).
El 13 de juliol de 2017, el Departament de Desenvolupament Local ha presentat una
proposta de modificació d’aquest Pla a l’objecte d’incloure dues noves línies de
subvencions del programa pressupostari de Cooperació i Administració Local.
En ús de l’atribució conferida en l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la
Corporació, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de
18 de febrer de 2017), es proposa al Consell Executiu, òrgan competent per a resoldre,
de conformitat amb allò que disposa l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, l’adopció del següent:
ACORD
1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017,
respecte a les línies de subvencions del Departament de Desenvolupament Local,
d’acord amb el detall següent:
- Incloure les línies de subvencions corresponents al programa pressupostari de l’àrea
de Cooperació i Administració Local (94310):
DEPARTAMENT:

DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)
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DENOMINACIÓ:

Pla Especial complementari subvencions per inversions a ajuntaments

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Cooperar
econòmicament amb tots
els ajuntaments que no es
varen poder acollir al Pla
Especial d’Ajudes per
obres i serveis 2017-2018
a
l'execució
d'obres
d'inversió de competència
municipal de l’article 26
de la Llei 7/1985, de 2
d'abril mitjançant un Pla
Especial

- Ajuntaments que no
es varen poder acollir
al
Pla
Especial
d’Ajudes per obres i
serveis 2017-2018

- Segona línia per a obres
d'inversió
de
competència
municipal de l’article 26 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

65.94310.76202

- Concessió directa a 2.500.000,00€
través de Pla Especial. (2017)

DEPARTAMENT:

DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Pla Especial subvencions per vehicles elèctrics i altres actuacions d’inversió en estalvi energètic 2017-2018

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Cooperar en el foment
de la mobilitat sostenible i
l’estalvi energètic en
l’àmbit local

- Ajuntaments
de
Mallorca
excepte
Palma

- Única línia per a inversió en
estalvi energètic i vehicles
elèctrics

Cost previst
(3 anys)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

65.94310.76204

- Concessió directa a 1.500.000,00€
través de Pla Especial. (2017)

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA D’ACORD D’ANUL·LACIÓ DELS SALDOS COMPTABLES PER
A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE RESOLT D’OBRES DEL PROJECTE DE
MILLORA I CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA MA-4032 DE LA MA4040 A PORT VELL.CLAU 06-01.0-MT. EXP.:43/2010.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Antecedents
1. En data 4 de maig de 2011, per acord del Consell Executiu, es va adjudicar l’obra
del projecte de millora i condicionament de la carretera Ma-4032, de la Ma-4040 a
Port Vell. Clau: 06-01.0-MT.- Exp. 43/2010, a l’empresa Construccions,
Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), amb CIF núm. A 07 042 435, per un import
de d’un milió vuit-cents vuitanta-set mil tres-cents seixanta-cinc euros amb
seixanta-nou cèntims (1.887.365,69), IVA inclòs, calculat al tipus impositiu del
18%.
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Termini
d’execució
Durant l'any
2017 i 2018

Termini
d’execució
Durant l'any
2017 i 2018

2. En data 5 de maig de 2011, es va signar el contracte, sent el termini d’execució de
les obres de quinze (15) mesos des de l’acta de comprovació de replanteig.
3. El 3 de juny de 2011, es va signar l’acta de comprovació del replanteig de les obres
del contracte, en la qual s’acorda la suspensió temporal de l’inici de les obres fins
que es disposi dels terrenys necessaris per la normal execució de les obres.
4. En data 12 de juny de 2012, es torna a aixecar acta de comprovació del replanteig,
que també resulta ser negativa, a pesar de disposar ja dels terrenys, s’està a l’espera
d’actuacions prèvies requerides pel Departament de Cultura i Patrimoni i del seu
informe posterior, de tal manera que l’inici del contracte resta suspès.
5. En data 3 de desembre de 2012, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, va
aprovar l’increment de la despesa del contracte per motiu de l’augment de l’IVA al
21%, de tal manera que el pressupost de contracta passava a ser d’un milió noucents trenta-cinc mil tres-cents quaranta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims
(1.935.349,56 euros).
6. En data 3 de maig de 2017 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar
el següent:
<<1.- Resoldre el contracte de les obres del Projecte de millora i
condicionament de la carretera Ma-4032 de la Ma-4040 a Port Vell. Clau
06-01.0-MT. Exp.: 43/2010.
2.- Autoritzar y disposar la despesa de quaranta mil tres-cents vint-i-dos
euros amb cinquanta-vuit cèntims (40.322,58 euros) a favor de l’empresa
Construccions, Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), amb CIF núm.
A07042435, amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 22620 del
pressupost vigent (RC 220170005800), en concepte d’indemnització, que
correspon al 3% de les feines deixades de realitzar d’acord amb el
pressupost d’execució material afectat per la baixa del contractista.
3.- Retornar la garantía definitiva dipositada per Construccions,
Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), amb CIF núm. A07042435, per un
import de setanta-nou mil nou-cents setanta-tres euros amb dotze cèntims
(79.973,12 euros), consignada en la carta de pagament amb número
d’operació 320110004465, de 13 d’abril de 2011.
4.- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions,
Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), amb CIF núm. A07042435, y a la
Tresoreria del Consell de Mallorca>>.
7. Amb posterioritat, es va constatar que la despesa que es va consignar per a
l'execució d'aquest contracte no es va anul·lar al moment de la resolució del
contracte. Concretament al pressupost del Consell de Mallorca queden romanents
de crèdit per l’execució d’aquesta obra per import d’un milió nou-cents trenta-cinc
mil tres-cents quaranta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (1.935.349,56 euros)
que estan consignats en els documents comptables i amb els saldos següents:
• AD 220110012878 amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 60990,
i import d’un milió cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-quatre euros amb
setanta-nou cèntims (1.056.924,79 euros).
• AD 220120000601, amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300
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•

60990, i import de vuit-cents trenta mil quatre-cents quaranta euros amb
noranta cèntims (830.440,90 euros).
AD 220120020534, amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300
60990, i import de quaranta-set mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
vuitanta-set cèntims (47.983,87 euros).

8. La cap de servei de Secretaria Tècnica, en data 7 de juny de 2017, va emetre
informe jurídic en el qual es proposava l’anul·lació dels saldos comptables del
contracte resolt de les obres del Projecte de millora i condicionament de la carretera
Ma-4032 de la Ma-4040 a Port Vell. Clau 06-01.0-MT. Exp.: 43/2010.
9. La Intervenció Delegada, en data 6 de juliol de 2017, ha fiscalitzat de conformitat
aquest expedient.
Fonaments
D’acord amb l’article 28 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.
Resolució
Per això, acord:
1.- Anul·lar els saldos de la despesa consignada en els documents comptables següents
així com d’aquelles operacions anteriors a aquestes amb saldo pendent per motiu de la
resolució del contracte de les obres del Projecte de millora i condicionament de la
carretera Ma-4032 de la Ma-4040 a Port Vell. Clau 06-01.0-MT. Exp.: 43/2010:
•

•

•

AD 220110012878 amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 60990,
i import d’un milió cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-quatre euros amb
setanta-nou cèntims (1.056.924,79 euros).
AD 220120000601, amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300
60990, i import de vuit-cents trenta mil quatre-cents quaranta euros amb
noranta cèntims (830.440,90 euros).
AD 220120020534, amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300
60990, i import de quaranta-set mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
vuitanta-set cèntims (47.983,87 euros).

PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ 1 DEL CARRIL
AUTOPISTA CENTRAL, FASE 1, PROLONGACIÓ DEL TERCER CARRIL
MA-13, DEL PK. 5.500 AL PK. 7.746 EN SENTIT CREIXENT, I DEL PK. 4.400
AL PK. 7.800 EN SENTIT DECREIXENT.- CLAU 16-04.0-ML.- EXP. 10/2016M1, PER A LA INTRODUCCIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
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Antecedents
1. En data 11 de novembre de 2016, la consellera executiva de Territori i
Infraestructures, per delegació del Consell Executiu, va resoldre adjudicar l’obra del
Projecte d’ampliació 1 del carril autopista central, fase 1, prolongació del tercer
carril Ma-13, del pk. 5.500 al pk. 7.746 en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk.
7.800 en sentit decreixent.- Clau 16-04.0-ML.- Exp. 10/2016, a l’empresa
MELCHOR MASCARO, SAU, amb CIF A-07045248, per un import de dos
milions sis-cents vuitanta mil nou-cents sis euros amb vint-i-cinc cèntims
(2.680.906,25 €) IVA inclòs. El contracte es va signar en data 2 de desembre de
2016.
2. En data 2 de gener de 2017, es fa l’Acta de comprovació de replanteig d’inici de les
obres que establia que l’acabament de les obres seria el dia 2 de juliol de 2017.
3. En el mes de maig de 2017, es va presentar per part dels enginyers directors del
contacte un dossier consistent en la modificació número 1 del contracte Projecte
d’ampliació 1 del carril autopista central, fase 1, prolongació del tercer carril Ma-13,
del pk. 5.500 al pk. 7.746 en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk. 7.800 en sentit
decreixent.- Clau 16-04.0-ML.- Exp. 10/2016, per a la introducció de preus
contradictoris. Aquest document duu la firma de conformitat del representant de
l’empresa adjudicatària de les obres, així com també dels autors del projecte original
que són els mateixos directors del contracte.
4. L’enginyera tècnica d’Obres Públiques, amb el vist i plau del cap de Servei d’Obres,
Planificació i Supervisió, en data 1 de juny de 2017, varen supervisar aquest document
de modificació número 1, que va ser tramés definitivament a Contractació el dia 9 de
juny de 2017 i varen informar sobre la viabilitat i proposar l’aprovació del modificat
número 1 per la introducció de preus contradictoris, sense necessitat de redactar i
tramitar un nou projecte donada l’escassa entitat de les alteracions. L’informe explica
que hi ha modificacions no previstes al plec de clàusules administratives, i que en cap
cas superen el percentatge màxim de modificació prevista a l’article 107.3 d) del
TRLCSP:
a. Modificacions per inadequació de la prestació contractada per satisfer les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte originat en errors
o omissions ocorreguts durant la redacció del projecte. És una modificació
no prevista al plec, segons l’article 107.1 a) del TRLCSP, suposant una
modificació del 1,934%.
L’informe considera correctes els nous preus que figuren en els quadres de preus núm.
1 i 2 corresponents a les noves unitats d’obra. La valoració neta de les partides
afectades pels preus contradictoris no suposa un increment d’execució material, per la
qual cosa no donarà lloc a un increment de l’import total del contracte vigent. Tampoc
suposa un increment del termini d’execució.
5. Dia 29 de juny de 2017 la consellera executiva de Territori i Infraestructures va
resoldre concedir la primera prorrogar del termini d’execució de les obres del Projecte
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d’ampliació 1 del carril autopista central, fase 1, prolongació del tercer carril Ma-13,
del pk. 5.500 al pk. 7.746 en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk. 7.800 en sentit
decreixent.- Clau 16-04.0-ML. per un període de vint (20) dies, de tal manera que
les obres hauran d’estar acabades el dia 22 de juliol de 2017.
6. La cap de servei de la Secretaria Tècnica, en data 26 de juny de 2017, va informar
sobre la procedència d’aprovar i adjudicar el modificat número 1 per a la
introducció de preus contradictoris. Aquest informe duu la conformitat del secretari
general adjunt de data 14 de juliol de 2017.
7. La interventora Delegada ha emès la fiscalització prèvia de conformitat en data 14
de juliol de 2017.
Fonaments
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic de la Corporació i 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.
Resolució
la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures eleva al Consell
Executiu la següent proposta d’acord:
1.- Aprovar la modificació núm.1 del contracte de Projecte d’ampliació 1 del carril
autopista central, fase 1, prolongació del tercer carril Ma-13, del pk. 5.500 al pk. 7.746
en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk. 7.800 en sentit decreixent.- Clau 16-04.0-ML.Exp. 10/2016-M1, per a la introducció de preus contradictoris, que no altera el
pressupost ni la duració del contracte principal. La modificació incideix en els següents
punts, representant els següents percentatges d’augment, sense superar els màxims
previstos:

•

Modificació per inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats
que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte originat en errors o omissions
ocorreguts durant la redacció del projecte. És una modificació no prevista al plec,
segons l’article 107.1 a) del TRLCSP, suposant una modificació del 1,934%.

2.- Modificar el contracte de data 2 de desembre de 2016, relatiu a les obres del Projecte
d’ampliació 1 del carril autopista central, fase 1, prolongació del tercer carril Ma-13, del
pk. 5.500 al pk. 7.746 en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk. 7.800 en sentit
decreixent.- Clau 16-04.0-ML.- Exp. 10/2016, i adjudicar el modificat núm. 1 del
Projecte d’ampliació 1 del carril autopista central, fase 1, prolongació del tercer carril
Ma-13, del pk. 5.500 al pk. 7.746 en sentit creixent, i del pk. 4.400 al pk. 7.800 en sentit
decreixent.- Clau 16-04.0-ML.- Exp. 10/2016-M1 per a la introducció de preus
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contradictoris, a l’empresa MELCHOR MASCARO, SAU, amb CIF A-07045248 i
domicili a la Vía Palma, 142 – 07500 - Manacor.
Això de conformitat amb el que a l’efecte disposa l’article 219 del TRLCSP, que un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions
en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant
degudament la necessitat de la modificació en l’expedient. Aquestes modificacions no
podran afectar a les condicions essencials del contracte.
3.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la notificació d’aquest decret, aporti els certificats positius d’estar al
corrent del pagament de les obligacions tributàries emès per l’Administració tributària
de l’Estat, de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb la Seguretat
Social emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i posteriorment formalitzi
el contracte.
4.- Notificar aquest acord al contractista.”
Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el
RECURS D’ALÇADA davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca,
dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini desis mesos, comptadors a partir del dia següent
a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres recurs que
s’estimi oportú .i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE
CAÇA CZ16/0092.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament
Local:
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Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CCZ16/0092 incoat al Sr.
JCLT amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu la
Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006)
Fets
1. Mitjançant denúncia formulada pels guardes de camp del Consell de Mallorca,
es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Cooperació Local i
Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. JCLT el passat 1
d’octubre de 2016 al vedat PM-11.008 situat al terme municipal de Campos:
•
•

Caçar estant inhabilitat. El Sr. Lestà inhabilitat per resolució ferma de
l’expedient CZ15/0085, publicada al BOE de 8/09/2016.
Caçar sense autorització del titular del vedat.

2. Per resolució de 23 de gener de 2017 es va comunicar al Sr. JCLT l’inici de
l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per
poder contestar a l’acusació formulada, sense fer ús d’aquest termini.
3. A través de la proposta de resolució de dia 9 de març de 2017, es mantingueren
els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per presentar al·legacions, sense
fer ús del mateix.
Fonament de dret
1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell
Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert:
Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre
de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos
cinegètics, com també de pesca fluvial.
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm.
61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol,
de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca
fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013).
Acord del ple, de 2 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) que
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recull a l’article 28. Atribucions del Consell Executiu K) “Sancionar les
infraccions molt greus, excepte les atribuïdes altres òrgans”.
2. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la
potestat i procediment sancionadors regulats a 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).
3. De la mateixa manera hem de dir que la proposta de resolució de l’actual
expedient es va intentar notificar a l’interessat dues vegades, i posteriorment va
ser publicada al BOIB, tot això d’acord amb l’establert a 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).
Per tant no havent refusat l’interessat l’acusació formulada, per no haver
presentat cap tipus d’al·legacions en el termini previst els fets són constitutius de
les següents infraccions:
- Infracció greu, caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça a un
terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir l’autorització, tipificada
a l’article 74.11 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm.
61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article
76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i possible retirada de la
llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de fins
a dos anys.
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a
obtenir-la durant un termini de sis mesos.
Els temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que els vedats tenen
limitat el número de caçadors, segons la superfície d’aquest i les especies
cinegètiques a la zona segons el pla tècnic presentat.
Cada temporada de caça els titulars dels vedats presenten memòries de captures
que permeten a l’any següent determinar el número d’individus de cada espècie
que es poden caçar sense fer malbé l’equilibri ecològic.
Tota persona que caça a un terreny de forma furtiva, fa una acció que de forma
directa pot ocasionar perjudicis mediambientals, ja que les captures que realitzi o
pugui dur a terme no es tenen en compta, al ser aquestes il·legals.
A més aquest tipus d’infracció no es fa per una actuació involuntària del
caçador, sinó que aquest actua de forma responsable o, al manco, negligent
perjudicant els drets que tenen els titulars dels vedats i els caçadors que cacen
complint la normativa.
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Infracció molt greu, caçar tenint retirada la llicència de caça o estant
inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma, tipificada a
l’article 73.7 de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà
ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb
una multa de 2001 a 20.000 €, i retirada de la llicència de caça, així com
inhabilitació per obtenir-la duran un termini comprés entre dos i quatre anys.
La sanció podrà ser, de 6000 € i retirada de la llicència de caça, així com
inhabilitació per obtenir-la duran un termini de tres anys.
La quantia imposada com a sanció s’ha establerta tenint en compte l’agreujant
d’intencionalitat, atès que el Sr. T coneix que està inhabilitat per la pràctica de la
caça i encara això segueix exercint l’acció cinegètica, així com també
l’existència de reincidència, al haver estat sancionat pels mateixos fets a
l’expedient CZ15/0085. Tot això segons allò establert a l’article 67 de la Llei
6/2006 Balear de Caça
El total de les sancions a imposar al sr. LT, incloent totes les infraccions, podrà
ser de 6451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
obtenir-la duran un termini de quatre anys.
Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent:
Acord
1. Sancionar al Sr. JCLT amb el DNI XXX, amb una multa de 6451 euros i
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran
un termini de quatre anys com a responsable de les infraccions administratives
en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels
següents fets:
•
•

Caçar estant inhabilitat.
Caçar sense autorització del titular del vedat.

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de
la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de
2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm.
106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser
retornades d’acord amb els supòsits següents:
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és
gratuïta.
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b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el
pagament de la quantia de 100 euros.
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la
sanció i la indemnització proposades.>>
1. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l
sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així
com allò establert a l’article 103 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).
2. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa,
que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el
termini següent:
DATA QUE HEU
REBUT
LA
NOTIFICACIÓ
Entre dia 1 i 15
→

TERMINI
PER
PAGAR
LA
MULTA
Del dia que rebeu la
notificació fins dia
20 del mes següent
(o el dia hàbil
immediatament
posterior)

Entre dia 16 i darrer Del dia que rebeu la
dia del mes →
notificació fins dia
5 del segon mes
posterior
(o el dia hàbil
immediatament
posterior)
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EXEMPLE
P. ex: Si rebeu la notificació
dia 2 de gener, teniu fins dia
20 de febrer per pagar la
multa i, si dia 20 cau en
diumenge (que és un dia no
hàbil), fins dilluns, 21 de
febrer, per pagar-la.
P. ex: Si rebeu la notificació
dia 23 de gener, teniu fins
dia 5 de març per pagar la
multa (dia 5 de dos mesos
després) i, si dia 5 cau en
diumenge (que és un dia no
hàbil), teniu fins dilluns, 6
de març, per pagar-la.

Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert,
us en exigirem el pagament mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de
2015).
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA
DE GESTIÓ DOCUMENTAL I UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ARXIU DEL CONSELL DE MALLORCA I ORGANISMES DEPENDENTS,
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Antecedents
1. Dia 28 de setembre de 2016, el Director Insular de Cultura va emetre memòria
justificativa mitjançant la qual es justifica la necessitat i la idoneïtat de contractar el
subministrament i la implantació d’un sistema de gestió documental i un sistema de
gestió integral de l’Arxiu pel Consell de Mallorca i Organismes dependents, per tal de
disposar d’un sistema integrat de gestió documental i dels arxius en les diferents fases
del cicle vital dels documents de tots els serveis i departament del Consell de Mallorca
així com un sistema de descripció de fons, de consulta, de transferència,
d’automatització de la gestió administrativa de l’Arxiu General, de localització de fons
documental, de valoració i expurgació de documents, gestió de la sala de consulta, dels
dipòsits, etc.
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2. Dia 10 de maig de 2017, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública
va resoldre iniciar l’expedient de contractació relatiu al servei esmentat.
3. Dia 26 d’abril de 2017, el Sr. Josep Lluis Colom Martínez, Director Insular de
Modernització i Innovació, la Sra. Dolors Medrano Bosch, cap de la unitat de Gestió
Documental i recursos Informátics i el Sr. Antoni Barceló Trobat, cap de Servei
d’Informàtica i Telecomunicacions en varen elaborar els plecs de prescripcions
tècniques.
4. Dia 11 de maig, el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en va emetre
l’informe i, dia 3 de juliol de 2017, el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref.
229.17P).
Fonaments
D’acord amb l’apartat e) de l’article 28 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca,
aprovat pel Plenari en la sessió de 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de
desembre de 2016) que deroga l’article 1 del Decret d’organització del Consell de
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al consell executiu, autoritzar i
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €),
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant,
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública
proposa que el Consell Executiu acordi:
1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i la implantació d’un
sistema de gestió documental i un sistema de gestió integral de l’Arxiu pel Consell de
Mallorca i Organismes dependents, mitjançant procediment obert.
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, 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 de
subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en
el llibre III del Títol I del TRLCSP.
3. 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 320 del TRLCSP:
Presidència:
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Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva
de Territori i Infraestructures.
Vocalies:
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra.
Brígida Llinàs Ferrer, Interventora Adjunta 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. Dolors Medrano Bosch, cap de la Unitat de Gestió Documental i recursos
Informàtics de l’Arxiu General del Consell de Mallorca. Suplent, Sr. Francesc Riera
Vayreda, cap de Servei de Cultura.
Sr. Antoni Barceló Trobat, cap de Servei d’Informàtica i Telecomunicacions. Suplent:
Sra. Catalina Quetglas Bruno, cap de Secció d’Informàtica i Telecomunicacions.
Secretari de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis Generals i
Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de Servei de la
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda.
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).
5. Autoritzar una despesa per l’import total de CINC-CENTS VUITANTA-MIL VUITCENTS EUROS (580.800,00 €), que es corresponen a QUATRE-CENTS VUITANTA
MIL (480.000,00 €), de base imposable, i CENT MIL VUIT CENTS EUROS
(100.800,00 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA, despesa que s’ha de finançar amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries i documents comptables del pressupost
de despeses del Consell de Mallorca:
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Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

RC

A

2017

100.000,00 €

10 92210 64190

220170008155 920170007425

2017
2017
2017
2018
2018
2019

45.200,00 €
70.785,00 €
121.000,00 €
27.830,00 €
206.305,00 €
9.680,00 €

10 92210 64100
10 92210 64100
10 33000 64190
10 33000 64190
10 92210 64100
10 92210 64100

220170008155
220170008155
220170008156
220170008157
220179000070
220179000070

920170007425
920170007425
920170007427
920170007428
920179000145
920179000145

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159
del TRLCSP.
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions.
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.
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