RELACIO ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 26 DE JULIOL DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (19-7-2017).
DEPATAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ
DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L‘INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS
SOCIALS 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 resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de
dia 30 de maig de 2017, es va encarregar al Consell de Mallorca la gestió de la
contractació del servei d’inserció publicitària.
Atès que l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials és un organisme autònom local creat pel
Consell de Mallorca del qual depèn, per la qual cosa es vol donar suport a les seves
actuacions pel compliment dels objectius fixats als seus Estatuts 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 19 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.
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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
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 de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la
tramitació de la licitació del contracte del servei d’inserció publicitària.
2. Aprovar el conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 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 la publicació del present conveni al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.”
Conveni per a la formalització de l’encomana de gestió de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials al Consell Insular de Mallorca per a la tramitació de la licitació del
contracte del servei d’inserció publicitària.
Palma, …
REUNITS
D’una part la Sra. Margalida Puigserver Servera, presidenta de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (en endavant IMAS), en virtut del Decret d’organització de la
Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18
de juliol de 2015), en representació de l’IMAS, per les facultats que li confereix l’article
7.2 f dels Estatuts de l’IMAS
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 resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 30
de maig de 2017, es va encarregar al Consell de Mallorca la gestió de la contractació
del servei d’inserció publicitària de l’IMAS.
3. Atès que l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials és un organisme autònom local creat pel
Consell de Mallorca del qual depèn, per la qual cosa es vol donar suport a les seves
actuacions pel compliment dels objectius fixats als seus Estatuts 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 de l’institut
Mallorquí d’Afers Socials 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 IMAS 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 per
l’IMAS.
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
de l’IMAS 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,

Jesús Juan Jurado Seguí

Per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,

Margalida Puigserver Servera

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES,
ENREGISTRAMENTS SONORS I AUDIOVISUALS, I PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS DEL SERVEI DE CULTURA I A LA
XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE MALLORCA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Antecedents
1. Es va tramitar l’expedient per a contractar el subministrament de llibres,
enregistraments sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del
Servei de Cultura i a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Mallorca, mitjançant
procediment obert.
Núm. d’expedient: 2015/1 (perfil del contractant 2017/7).
2. La mesa de contractació, reunida el dia 19 de juny de 2017, en va fer la proposta de
classificació.
3. Van presentar la documentació d’acord amb el requeriment efectuat i es va
comprovar que s’adequa al que es determina en la legislació vigent, les següents
empreses adjudicatàries:
Per al lot 1: Distribuidora Rotger, SL – CIF B07039514
Per al lot 2: Infobibliotecas, SL – CIF B95437810
4. La Mesa considera que, d’acord amb l’article 151,2 de la Llei de contractes del sector públic,
el licitador per al lot 3: NOVA GALICIA EDICIONS, SL - CIF B36818003, ha retirat la seva
oferta, perquè no ha donat compliment de manera adequada al requeriment efectuat en el
termini assenyalat.

5. Dia 11 de juliol de 2017 es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient
2015/1 (perfil del contractant 2017/7).
Fonaments
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D’acord amb l’apartat e) de l’article 28 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca,
aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca 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) i 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), 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2 de 5 de gener de 2017), i d’acord amb la
base 23, 4 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 correspongui al Ple del Consell de Mallorca.
D’acord amb la delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 12 d’agost
de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), correspon als consellers executius i a les
conselleres executives la facultat de dictar actes administratius en matèria de
contractació que, d’acord amb la normativa vigent, no requereixen informe previ
preceptiu de la Secretaria General de la corporació, com és el cas.
Per tant, elevo al Consell Executiu l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar el contracte de subministrament de llibres, enregistraments sonors i
audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del Servei de Cultura i a la
Xarxa de Biblioteques Municipals de Mallorca.
Núm. de l’expedient: 2015/1 (perfil del contractant 2017/7), als següents licitadors:
Per al lot 1: Distribuidora Rotger, SL – CIF B07039514
Per al lot 2: Infobibliotecas, SL – CIF B95437810
Amb subjecció estricta als Plecs de clàusules administratives particulars, al de
prescripcions tècniques i a la seva oferta, d’acord amb els preus unitaris següents, preus
de venda al públic amb l’aplicació del descompte ofertat, i disposar una despesa
màxima per un import de:
Per al lot 1: despesa màxima de quatre-cents trenta-sis mil euros (436.000,00 €), que es
corresponen a quatre-cents dinou mil dos-cents trenta amb trenta-set euros (419.230, 37
€) de base imposable, i setze-mil set-cents seixanta-nou amb vint-i-quatre euros
(16.769,24 €) que es corresponen al 4 % de l’IVA, a raó del preu de venda al públic
amb un percentatge de descompte del 15%.
Per al lot 2: despesa màxima de cent vuitanta-quatre mil euros (184.000,00 €), que es
corresponen a cent cinquanta-dos mil seixanta-sis amb deu euros ( 152.066,10 €) de
base imposable, i trenta-ú mil nou-cents trenta-tres amb vuitanta-vuit euros (31933,88
€) que es corresponen al 21 % de l’IVA, a raó del preu de venda al públic amb un
percentatge de descompte del 22,50%.
Despeses que s’han de finançar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Lot 1:
Any 2017
5

Partida pressupostària: 20 33210 62840; número de referència: 2201700006: 116.666,67
€
Document comptable A amb núm. operació anterior: 22017000076
Partida pressupostària: 20 33210 62800; número de referència: 22017000005: 10.500,00
€
Document comptable A amb núm. operació anterior: 22017000075
Any 2018
Partida pressupostària: 20 33210 62840: 200.000,00 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000016
Partida pressupostària: 20 33210 62800: 18.000,00 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 92017000050
Any 2019
Partida pressupostària: 20 33210 62840: 83.333,33 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 92017000016
Partida pressupostària: 20 33210 62800: 7.500,00 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 92017000014
Lot 2:
Any 2017
Partida pressupostària: 20 33210 62840; número de referència: 2201700008: 49.583,33
Document comptable A amb núm. operació anterior 22017000078
Partida pressupostària: 20 33210 62800; número de referència: 22017000007: 4.083,33
€
Document comptable A amb núm. operació anterior 22017000077
Any 2018
Partida pressupostària: 20 33210 62840: 85.000,00 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000020
Partida pressupostària: 20 33210 62800: 7.000 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000018
Any 2019
Partida pressupostària: 20 33210 62840: 35.416,67 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000020
Partida pressupostària: 20 33210 62800: 2.916,67 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 2201700018
2. Requerir als adjudicataris perquè en el termini de deu (10) dies hàbils, una vegada
transcorreguts els primers quinze (15) dies hàbils comptadors des de l’endemà de rebre
la notificació d’aquesta resolució, es formalitzi el contracte, el qual s’ha de publicar en
el DOUE.
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3. Designar responsable del contracte al Sr. Francesc Riera Vayrera, cap de servei de
Cultura.
4. Excloure de la licitació del lot 3: publicacions periòdiques, a l’empresa Nova Galicia
Edicions, SL – CIF B36818003, ja que se li va requerir per a que subsanés la
documentació aportada en base a l’article 151,2 de la Llei de contractes del sector
públic. Quan la va presentar, aquesta es va registrar en el Registre General del CIM el
dia 15 de juny, és a dir, de manera extemporània, atès que en el requeriment d’esmena
de la documentació general es va oferir com a data màxima de presentació el dia 14 de
juny a les 14:00 h i el sobre va arribar el dia 14 a les 14:30 h, mitjançant una empresa de
missatgeria privada que no va quedar identificada, passada amb escreix l’hora de
tancament del Registre. En conseqüència la Mesa va entendre que, d’acord amb l’article
151,2 de la Llei de contractes del sector públic, el licitador NOVA GALICIA
EDICIONS, SL ha retirat la seva oferta, perquè no ha donat compliment al requeriment
de manera adequada en el termini assenyalat.
5. Retornar a l’empresa Nova Galicia Edicions, SL – CIF B36818003, la carta de
pagament núm. d’operació 320170005552, en concepte de dipòsit de l’aval constituït el
31-05-2017 en la Tresoreria del Consell de Mallorca per un import de set mil nou-cents
seixanta-set euros amb vuitanta cèntims (7.967,80 €).
6. Requerir per al lot 3: publicacions periòdiques, a l’empresa Distribuidora Rotger, SL
– CIF B07039514, proposició classificada en segon lloc, per tal que presenti la
documentació justificativa següent, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, en els termes que s’assenyalen en la
clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars:
a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de
Mallorca i amb la Seguretat Social:
- Darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d’alta d’aquest impost,
quan l’alta és recent i no hi ha encara l’obligació del pagament, juntament amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. Si el licitador està inclòs en
algun dels supòsits d’exempció de l’impost, ha de presentar el document d’alta i una declaració
responsable acreditativa d’aquesta circumstància.
- Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat respecte de les
obligacions tributàries amb aquesta Administració o, en els casos en què s’indica en el requeriment,
autorització a l’òrgan de contractació perquè el sol·liciti en lloc seu.
- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de les
obligacions tributàries amb aquesta administració. Aquesta certificació es demanarà i
incorporarà d’ofici a l’expedient.
- Certificat expedit per l’autoritat administrativa competent per a acreditar el fet d’estar al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas que s’hagi de tenir en compte
alguna exempció, aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable.
a) Si el licitador no està obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions corresponents
a les obligacions tributàries exigibles, ho ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable.
b) Disposar dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, si
escau i així s’ha previst en els plecs.
c) Haver constituït la garantia definitiva davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (c/ del Palau
Reial, 1, de Palma), per import de:
Per al lot 3: set-mil nou-cents seixata-set amb vuitanta euros (7.967,80 €)
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d) Sempre i quan no ho hagués fet, ha de presentar la documentació següent:
d.1. L’acreditació de la personalitat de l’empresari
d.2 L’acreditació de la representació, quan s’actua mitjançant representant
d.3 L’acreditació de la classificació, si escau, i/o de la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 5 dels Plecs i en
la lletra F del Quadre de característiques del contracte.
d.3.1 Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació
i en els plecs del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà mitjançant les seves
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si l’empresari
estigués inscrit en dit registre dels 3 darrers anys, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Import: Per al lot 3 adquisició i distribució: 119.000,00 €
d.3.2 Per a l’acreditació de la solvència tècnica:
Mitjans:
Relació dels principals subministraments efectuats durant els darrers cinc anys.
L’empresari haurà d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat dels contractes
efectuats en l’any de major execució en subministraments d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació dels quals el seu
destinatari hagi estat una entitat del sector públic podran ser comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis.
- L’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o prestació objecte del contracte.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per contractar amb l’administració és el de finalització del termini
de presentació de les proposicions.
Si no formalitzau adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén
que heu retirat l’oferta. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha de requerir la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què les ofertes han estat
classificades. en el perfil del contractant i notificar-la a tots els licitadors.
7. Notificar aquest acord a la resta d’empreses licitadores, al responsable del contracte i a la
Intervenció General.
8. Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
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
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publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui,
en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui,
sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU D’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, PER LA QUAL EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DURÀ A TERME
LES OBRES EXPERIMENTALS CONSISTENTS EN UN RECICLATGE EN
FRED “IN SITU” AMB CIMENT DEL FERM EXISTENT AL TRAM DE LA
CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructuras:
Dia 16 de febrer de 2017, la consellera executiva de Medi Ambient, va trametre al
Departament de Territori i Infraestructures, per a la seva revisió, l’esborrany de l’acord
de col·laboració entre ambdós departament per a la rehabilitació de la carretera vella de
Lluc a Pollença, mitjançant reciclatge in situ.
En data 21 de març de 2017, el Secretari General del Consell de Mallorca, amb el
vistiplau del conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre
certificat acreditatiu de la inscripció de la Carretera Vella de Lluc a Pollença a
l’Inventari General de Béns del Consell de Mallorca, a l’epígraf 1.4 .
S’ha emès informe favorable a l’actuació per part del coordinador en cap de la Direcció
insular d’Infraestructures i Mobilitat en data 14 de maig de 2017.
Consta a l’expedient la Reserva de crèdit núm. d’operació 220170006251, amb càrrec a
la partida 55.45300.61900 de data 19/04/2017, per import de 142.000’00 € i Reserva de
crèdit complementària núm. d’operació 220170011262, amb càrrec a la mateixa partida
i per import de 27.000’00 €, de data 05/06/2017 per fer front a les obres previstes en
aquest conveni de col·laboració.
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Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 4 de juliol de
2017 i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció delegada de dia 19 de
juliol de 2017, la consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al Consell
Executiu per ser l’òrgan competent en aplicació de l’article 28.d) del Reglament orgànic
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001, la darrera modificació
del qual va ser aprovada per Ple de 12 de desembre de 2016 i publicada al BOIB núm.
157, de 15 de desembre de 2016) i la Base 23.4 del Pressupost del Consell de Mallorca
per a l’any 2017, que indica que l’òrgan competent per aprovar els convenis és el
Consell Executiu del Consell de Mallorca, la següent proposta,
ACORD
1. Aprovar el conveni de del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Medi
Ambient i el Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca,
per la qual el Departament de Territori i Infraestructures durà a terme les obres
experimentals consistents en un reciclatge en fred “in situ” amb ciment del ferm existent
al tram de la carretera vella de Lluc a Pollença, en els termes següents:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA REHABILITACIÓ DE LA CTRA.
VELLA DE LLUC A POLLENÇA, MITJANÇANT RECICLATGE IN SITU.
Palma, XX de XX de 2017
REUNITS
D’una banda, l´Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodriguez, Consellera Executiva del
Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret de dia 9 de juny de
2017, pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat
pel Decret de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de 15 de juny i
BOIB núm. 77 de 24 de juny, ambdós de 2017).
I de l’altra, L’Hble Sra. Sandra Espeja Almajano, Consellera Executiva del Departament
de Medi Ambient, d’acord amb el Decret de dia 9 de juny de 2017, pel qual es
determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de la
Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de 15 de juny i BOIB núm. 77
de 24 de juny, ambdós de 2017).
Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa,
EXPOSEN
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1.
D’acord amb el vigent Decret de dia 9 de juny de 2017, pel qual es determina
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de la Presidència de
dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 73, de 15 de juny i BOIB núm. 77 de 24 de juny,
ambdós de 2017), i en particular l’article 4, és una atribució del Departament de
Territori i Infraestructures, entre d’altres:
l) Planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de carreteres i
camins públics, i també administrar i gestionar els que són de titularitat del Consell de
Mallorca.
2.
D’acord amb mateix Decret, i en particular l’article 6, és una atribució del
Departament de Medi Ambient, entre d’altres:
e) Proposar mesures i actuacions que contribueixin, en l’àmbit de les competències del
Consell de Mallorca, al desenvolupament sostenible i al respecte cap al medi ambient
i
g)Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit de les
competències del Consell de Mallorca.

3.
Per acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 18 de juny de 2008,
s’aprovà l’adscripció al Departament de Medi Ambient de la carretera vella de Lluc a
Pollença a efectes de la seva incorporació a la Ruta de Pedra en Sec. La carretera consta
inscrita a l’inventari General de Bens i Drets del Consell de Mallorca, amb el número 3
de l’epígraf 1.4.
4.
Actualment el ferm d’aquesta carretera es troba en molt mal estat degut a la
manca de manteniment.
5.
Per aquesta carretera hi ha trànsit rodat de vehicles motoritzats, ciclistes i
senderistes.
6.
El Departament de Medi Ambient ha sol·licitat al Departament de Territori i
Infraestructures la reparació de diversos trams de la dita carretera.
7.
El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca està
interessat en dur a terme les proves experimentals consistents en un reciclat en fred “in
situ”, amb ciment de ferm existent als trams del camí vell de Lluc a Pollença marcats en
el plànol que s’adjunta com a Annex I, amb unes longituds de 1.140 metres a la sortida
de Pollença i de 2.500 metres en la bifurcació amb la carretera Ma-10, senyalats en el
plànol adjunt. i, a la vista de la petició del Departament de Medi Ambient, es considera
interessant per ambdós departaments, utilitzar-la en el tram que s’indica a la clàusula 1
d’aquest conveni i d’acord amb la memòria tècnica que s’adjunta. L’objectiu és
rehabilitar la carretera per millorar la seva conservació, així com garantir la seguretat
dels seus usuaris.
Ambdues parts es reconeixen mútuament l’interès de col·laboració i, en virtut de llurs
representacions, procedeixen a signar el present conveni, basant-se en les següents
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CLÁUSULES
PRIMERA.-OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Departament de Medi
Ambient i el Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca,
per la qual el Departament de Territori i Infraestructures durà a terme les proves
experimentals consistents en un reciclat en fred “in situ”, amb ciment de ferm existent
als trams del camí vell de Lluc a Pollença marcats en el plànol que s’adjunta com a
Annex I, amb unes longituds de 1.140 metres a la sortida de Pollença i de 2.500 metres
en la bifurcació amb la carretera Ma-10, senyalats en el plànol adjunt.
SEGONA.- VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni és a partir de la data de la signatura d’aquest document i,
en conseqüència, obliga a les parts des d’aquest moment i fins el compliment de les
obligacions per ambdues parts, o bé fins que sobrevingui una de les causes d’extinció a
la clàusula cinquena.
TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS

Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un
d’elles assumeix.
1. El Departament de Territori i Infraestructures durà a terme les proves experimentals
consistents en un reciclat en fred “in situ”, amb ciment de ferm existent als trams del
camí vell de Lluc a Pollença marcats en el plànol que s’adjunta com a Annex I, amb
unes longituds de 1.140 metres a la sortida de Pollença i de 2.500 metres en la
bifurcació amb la carretera Ma-10, senyalats en el plànol adjunt.
2. Per a la realització de les actuacions descrites, el Departament de Medi Ambient,
aportarà tots aquells permisos, llicències i autoritzacions pertinents d’acord amb la
legislació sectorial que sigui d’aplicació.
3. El departament de Territori i Infraestructures es farà càrrec de la redacció i aprovació
del projecte, així com de la seva adjudicació i execució de les obres, assumint el seu
cost, amb un PEC estimat de 169.000,00 € IVA inclòs.
4. La redacció, aprovació i adjudicació del projecte per poder realitzar les actuacions en
el camí vell de Lluc a Pollença, es començaran en estar signat el present acord. Les
obres es començaran dins el mes següent a l’acta de comprovació del replanteig de les
mateixes, i tendran una durada màxima de 2 mesos.
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5. En el cas de que les proves experimentals no donin un resultat satisfactori per alguna
de les dues parts, la reparació del camí es farà a càrrec del departament de Medi
Ambient.
6. Una vegada recepcionades les obres, el manteniment del Camí serà competència
exclusiva del departament de Medi Ambient, titular de la via.
QUARTA.- GESTIÓ DEL CONVENI
Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin derivar del present
conveni i proposar, si escau, el cas als òrgans competents les mesures a adoptar, es
podrà constituir una comissió de seguiment, bilateral i paritària.
CINQUENA.- EXTINCIÓ
El conveni quedarà extingit una vegada transcorregut el període de vigència esmentat en
la clàusula segona, o per la concurrència de qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Per mutu acord entre les parts.
b) Per incompliment de les seves obligacions per qualsevulla de les parts.

SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que puguin sorgir de la
interpretació i el compliment d’aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la
Comissió de Gestió del Conveni que es creï.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.»
2. Traslladar aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i a
la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Infraestructures, així com també a la Intervenció Delegada.
PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PER LA SRA. UEB, REPRESENTRADA PEL SR. BHO,
CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE
MALLORCA DE 19 DE DESEMBRE DE 2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ
13

DE LES OBRES OBJECTE D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA
PARCEL·LA 228 DEL POLÍGON 15 D'ANDRATX.

DE

LA

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructuras:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 de
desembre de 2013, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions
constitutives d'infracció urbanística a la parcel·la 228 del polígon 15 d'Andratx, i
havent-se interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció
Executiva de l'Agència de 4 de juliol de 2017, la Consellera Executiva de Territori i
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti
el següent
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 4 de juliol
de 2017, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. BHO, en nom i
representació de la Sra. UEB, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 19 de desembre de
2013, pel qual es va ordenar a la Sra UEB la demolició de les actuacions realitzades en
la parcel·la 228 del polígon 15 del terme municipal d'Andratx.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER
LA SENYORA MBM COANTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDEENTA DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE DATA 22 DE MARÇ DE
2017, DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DISCIPLINARI ED 2/2016.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de novembre de 2016 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

va resoldre incoar expedient disciplinari (referència ED 2/2016) a la senyora MBM,
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per la presumpta comissió d'uns fets que podrien ser constitutius d'una falta greu
prevista a l'article 138 e) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes balears, que castiga «la desconsideració greu amb
qualsevol persona amb la qual es relacioni en l'exercici de les seves funcions».
2. La resolució d'incoació de l'expedient disciplinari es va notificar a l'instructor

nomenat a l'efecte, el senyor JMCG, funcionari de carrera de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials en data 29 de novembre de 2016 i a la interessada en data 4 de gener
de 2017.
3. En data de 18 de gener de 2017 es va prendre declaració a la senyora MBM, en

qualitat d'interessada, i, en qualitat de testimonis, a la senyora PBV (auxiliar tècnic
d'infermeria de la Residència de Felanitx) i a la senyora JMGI (coordinadora
d'infermeria de la Residència de Felanitx).
4. En data 18 de gener de 2017, la senyora MBM va presentar escrit d'al·legacions

respecte a la incoació de l'expedient disciplinari.
5. En data 19 de gener de 2017 l'instructor de l'expedient disciplinari va acordar

l'apertura del període de prova.
6. En data 23 de gener de 2017 es va notificar a la senyora RRG la citació per

comparèixer com a testimoni el dia 26 de gener de 2017, a les 9.30 hores, al despatx
de la Directora de la residència de Felanitx.
7. En data 26 de gener de 2017 es va prendre declaració (a petició de l'instructor de

l'expedient) a la senyora MBMO, auxiliar d'infermeria a la Residència de Felanitx i
companya de la interessada.
8. La senyora RRG, proposada per la interessada com a testimoni en les diligències de
l'expedient disciplinari, no va comparèixer el dia, hora i lloc assenyalats a l'efecte per
prendre-li declaració sobre els fets.
9. En data 14 de febrer de 2017 l'instructor nomenat a l'efecte va dictar proposta de

resolució de l'expedient disciplinari ED 2/2016, proposant imposar a la funcionària
10. senyora MBM, pels fets consistents en la manca de cura a una usuària cega i amb

mobilitat reduïda, una sanció d'amonestació per escrit i la
suspensió de funcions i retribucions durant dos dies, per la comissió d'una falta lleu
prevista a l'article 139,d) de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La proposta de resolució fou notificada a la interessada en data 2 de març de 2017.
11. En data 22 de març de 2017, la senyora MBM va presentar escrit d'al·legacions a la

proposta de resolució.
12. En data 22 de març de 2017 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va

estimar resoldre l'expedient disciplinari ED 2/2016, i IMPOSAR a la funcionaria
MBM, amb NIF 41524664-G, que ocupa un lloc de la especialitat de tècnic auxiliar
d'infermeria, pels fets consistents en la manca de cura a una usuària cega i amb
mobilitat reduïda d'una falta lleu prevista a l'article 139.d) de la Llei 3/2007, de 27 de
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març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
castiga “la manca de cura o la negligència en l'exercici de les funcions pròpies”,
una sanció d'amonestació per escrit.
Aquesta resolució es va notificar a la interessada en data 12 d'abril de 2017.
13. En data 25 d'abril de 2017 la senyora BM va sol·licitar còpia de l'expedient

disciplinari, la qual li fou entregada en data 15 de maig de 2017.
14. En data 9 de maig de 2017 va tenir entrada en el Registre General de l'IMAS escrit

de la senyora MBM interposant recurs d'alçada contra la Resolució de la presidenta
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 22 de març de 2017, de resolució de
l'expedient disciplinari ED 2/2016.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- El recurs d’alçada s'ha interposat contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 22 de març de 2017, la qual es va notificar a la interessada en data 12
d'abril de 2017.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
del pr(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la
Llei ocediment administratiu comú.
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret,
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 9 de maig de 2017,
contra la resolució de data 22 de març de 2017, i notificat a la interessada en data 12
d'abril, es va presentar dins del termini i en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es deixi sense
efecte i s'anul·li la sanció imposada, als efectes legals pertinents, inclosa la retirada de
l'anotació en el seu expedient personal, al·legant el següent:
En primer lloc nega la falta de cura retreta, al·legant que va prestar l'ajuda necessària a
la usuària, essent l'actitud de la usuària, generalment, de constant queixa amb el
personal i victimisme, i que aquest fet es conegut per l'empresa i les companyes de la
interessada.
En segon lloc, entén que no existeix prova acreditativa de la falta laboral retreta, i entén
que procedeix la anulació de la sanció imposada, deixant l'expedient sense efecte.
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Quart.- La senyora MBM és funcionària interina i ocupa un lloc de tècnica auxiliar
d'infermeria adscrit a la Residència de Felanitx de l'IMAS.
D'acord amb el que es disposa al text refós del Reglament intern del president de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 28 de maig de 2010 pel qual s'atribueixen
funcions als llocs de feina adscrits a l'IMAS (BOIB núm. 99 de 30-06-2011), el
contingut funcional del lloc de feina de tècnic auxiliar d'infermeria, és el següent:
a) Realitzar i/o supervisar la higiene, l’alimentació i les necessitats bàsiques de
l’usuari que ho precisi.
b) Col·laborar en les pràctiques de prevenció i promoció de la salut de l’usuari.
c) Col·laborar en les tasques d’infermeria.
d) Detectar i comunicar al departament d’infermeria i/o a la coordinació
assistencial els possibles canvis en els hàbits de l’usuari que puguin indicar una
alteració de la seva salut.
e) Promocionar el benestar emocional de l’usuari.
f) Participar amb l’Equip Interdisciplinar del Centre per la realització de
valoracions i plans d’atenció individuals dels residents.
g) Efectuar els canvis posturals prescrits a la persona usuària sota la supervisió
i amb la col·laboració, en els casos necessaris, de l’ATS/DUI.
h) Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació a les anteriors
Cinquè.- Respecte a les al·legacions de la senyora MBM dir que dels propis documents
i proves que obren a l'expedient, ha quedat provat el fet que dona peu a la imposició de
la sanció; en concret, la falta de cura amb la usuària Francisca Adrover Bonet.
La recurrent en la seva declaració de dia 18 de gener de 2017, reconeix que: «no té
record que la usuària li demanàs res i si ho va fer no la va sentir ja que es trobava al
passadís. A més hi havia altres residents que també la reclamaven» (resposta a la
pregunta núm. 15 que consta a la seva declaració).
En el mateix sentit al·lega respecte als fets en el seu escrit de data 17 de gener de 2017
(registre d'entrada de 18 de gener).
La interessada reconeix que va deixar sola al bany a la usuària FAB la qual és cega, amb
deteriorament cognitiu i amb poca mobilitat.
Aquesta conducta, tal i com fonamenta la resolució recorreguda, demostra falta de
diligència en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de tècnic auxiliar
d'infermeria (lloc de feina que ocupa la senyora BM).
Sisè.- D'altra banda, dir que no s'ha produït la indefensió que al·lega la interessada.
L'instructor de l'expedient disciplinari va obrir període de prova en data 19 de gener de
2017, estimant prendre declaració a la senyora RRG, prova proposta per la recurrent, i
citant-la a declarar el dia 26 de gener de 2017, a les 9:30 hores, a la Residència de
Felanitx.
Les testificals de la doctora de la residència i de la resta d'auxiliars d'infermeria foren
desestimades per ser considerades manifestament innecessàries. La testifical de la
senyora PB també fou desestimada haguda compte que es va practicar en data 18 de
gener de 2017.
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La senyora RRG fou citada per l'instructor de l'expedient disciplinari, mitjançant escrit
de data 19 de gener de 2017, i notificat el 23 de gener, quedant constància a l'expedient
que el dia de la citació la senyora RG no va acudir a la cita i no va al·legar cap motiu
per no anar-hi.
A més, dir que a la senyora MBM se li han notificat tots els tràmits de l'expedient i ha
pogut fer al·legacions a cada una de les fases del procediment (com així va fer),
al·legacions que, per altra banda, es varen tenir en compte a l'hora de resoldre. Per tant,
no s'ha produït indefensió.
Setè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
PROPÒS:
Que el Consell Executiu adopti l´acord següent:
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MBM en data 9 de
maig de 2017 contra la Resolució de la presidenta de l´IMAS de data 22 de març de
2017.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
PROPOSTA DE SIGNATURA PER A L’APROVACIÓ DEL CONSELL
EXECUTIU DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) I EL
CONSELL DE MALLORCA PER A LA FORMACIÓ DELS BOMBERS DE
MALLORCA.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Antecedents
1. Atesa la Resolució d’arxiu de l’expedient per a l’aprovació del Conveni d’encàrrec
de gestió entre l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i el Consell de
Mallorca per dur a terme de forma conjunta la planificació, seguiment, execució i
supervisió dels cursos de capacitació i promoció per als Bombers de Mallorca i de
reobertura de l’expedient d’aprovació de la signatura del Conveni de col·laboració
entre l’EBAP i el Consell de Mallorca per a la formació dels Bombers de Mallorca,
dictada per la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en data 18 de
juliol de 2017
2. Atès el Pla de formació 2017-2020 del Consell de Mallorca aprovat pel Consell
executiu dia 8 de març de 2017, en el qual s’inclou la formació de l’àrea operativa
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del servei de Bombers de Mallorca estructurada en formació inicial, específica i de
promoció.
3. Atès el Decret de la presidència, de dia 19 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 134 de
22.10.2016), de convocatòria per al proveïment d’11 places de bomber/a
conductor/a del Consell de Mallorca.
4. Atesa la necessitat d’organitzar els cursos de capacitació pels bombers/es de nou
ingrés així com els cursos de promoció a caporal i sergent, el Consell de Mallorca i
l’EBAP troben convenient establir les condicions d’un acord de col·laboració en la
planificació, seguiment, execució i supervisió dels mateixos en les competències
que pertanyen a cada una de les institucions.
Fonaments jurídics

1. L’article 14.g) del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix que els empleats públics tenen
dret a la formació continuada i a l’actualització dels seus coneixements i capacitats
professionals. Aquesta formació té un caràcter permanent i el seu objectiu és
propiciar el desenvolupament de les competències necessàries per dur a terme les
tasques pròpies de cada categoria de la manera més eficient possible.

2. L’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, preveu que correspon a l’EBAP, entre d’altres, la
realització d’activitats formatives de personal d’altres administracions radicades a
les Illes Balears, especialment en relació amb els col·lectius de policia local,
protecció civil, seguretat pública i emergències. L’article 72.2 afegeix que l’EBAP
pot dur a terme la formació i el perfeccionament del personal al servei d’altres
administracions públiques mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
3. L’article 28. d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord
del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) redactat de
conformitat amb l’acord del Ple de 12 de desembre de 2016 (BOIB núm.157, de
15.12.2016) que atribueix al Consell Executiu l’aprovació dels convenis amb altres
entitats públiqueso o privades, i l’article 2.d), del Decret de la presidència del
Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 d’organització del Consell Insular de
Mallorca, que atribueix als consellers executius i les conselleres executives la
signatura en nom del Consell de Mallorca dels convenis de col·laboració amb altres
entitats públiques o privades relatius a assumptes del departament.

Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti l’acord
següent.
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Primer. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre entre l’Escola Balear
d’Administració Pública i el Consell de Mallorca per a la formació dels Bombers de
Mallorca, que s’adjunta com a document annex, perquè se signi en nom del Consell de
Mallorca per la consellera executiva de Modernització i Funció Pública.
Segon. Publicar el conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i
el Consell de Mallorca per a la formació dels Bombers de Mallorca
Parts
Catalina Cladera Crespí, consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i presidenta
de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), en l’exercici de les facultats que li
atribueixen, respectivament, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 31/2012, de
13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública.
María del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca, en virtut de les atribucions que li confereix l’article
2.d) del Decret de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell
de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015).
Antecedents
1. L’article 12.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, estableix que «Correspon a l’Escola Balear
d’Administració Pública la formació, la capacitació i el perfeccionament del
personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen».
Així mateix, l’article 12.2 de la Llei esmentada estableix que «També li correspon,
en els termes establerts en aquesta Llei i en la normativa de desplegament, la
realització d’activitats formatives [...] al servei de les altres administracions
radicades a les Illes Balears».
2. L’article 5.7 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Escola Balear d’Administració Pública, disposa entre els objectius de l’EBAP,
«Establir intercanvis d’informació i subscriure convenis amb altres centres amb
funcions anàlogues pel que fa a l’objecte». Així mateix, l’article 6 del Decret
esmentat estableix que «l’Escola pot dur a terme la formació i el perfeccionament
del personal al servei de les altres administracions públiques o ens dependents,
mitjançant la subscripció del conveni corresponent».
3. L’article 7.3 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes
Balears, disposa que una de les competències de la Comunitat Autònoma en aquesta
matèria és «Procurar, mitjançant l’establiment de les mesures adients, la formació i
el perfeccionament del personal dels serveis d’emergència i dels seus
col·laboradors».
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4. L’article 15 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes
Balears, estableix, respecte dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i
salvaments, que «A fi d’aconseguir una adequada homogeneïtzació entre els
diversos col lectius professionals i per tal que abastin un nivell formatiu satisfactori,
el Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb les entitats locals interessades,
promourà i assegurarà la implantació d’un sistema de capacitació que asseguri la
formació professional continuada, tant teòricament com pràcticament i físicament,
incloent-hi, en el seu cas, les corresponents proves que acreditin la superació dels
cursos programats».
5. L’article 19 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes
Balears, estableix, respecte dels serveis de rescat, que «El personal dels serveis de
rescat haurà de comptar amb la formació adequada i reunir les condicions físiques i
tècniques imprescindibles per a aquest objectiu i, amb aquesta finalitat, haurà de
comptar amb la corresponent acreditació, expedida i renovada periòdicament pel
Govern de la Comunitat Autònoma, en les condicions que es determinaran per via
reglamentària.
D’altra banda, el Govern autonòmic haurà d’organitzar i promoure les accions
formatives que siguin procedents a fi de mantenir el personal adscrit a aquests
serveis en les degudes condicions tècniques i físiques».
6. El Decret de la presidència del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015, pel
qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, en l’article 2.d)
atribueix als consellers executius i conselleres executives la signatura en nom del
Consell de Mallorca dels convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o
privades relatius a assumptes del departament. Així mateix, l’article 10.c).13 del
Decret esmentat assigna com una de les atribucions del Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca «Proposar al Consell
Executiu el pla de formació del personal, gestionar-lo i executar-lo».
7. El Pla de formació 2017-2020 del Consell de Mallorca, aprovat pel Consell
Executiu dia 8 de març de 2017, en el qual s’inclou la formació de l’àrea operativa
del servei de Bombers de Mallorca, estructurada en formació inicial, específica i de
promoció.
8. El Decret de la presidència, de dia 19 d’octubre de 2016, de convocatòria per al
proveïment d’11 places de bomber/a conductor/a del Consell de Mallorca, publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 134, de 22 d’octubre de 2016.
9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i concretament el
que estableix l’article 49.f) de la Llei esmentada.
10. Atesa la necessitat d’organitzar els cursos de capacitació per als bombers de nou
ingrés, així com els cursos de promoció a caporal i sergent, el Consell de Mallorca i
l’EBAP troben convenient establir les condicions d’un acord de col·laboració per a
la seva planificació, seguiment, execució i supervisió en les competències que
pertanyen a cada una de les institucions.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents
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CLÀUSULES
Primera
Objecte del Conveni
Acordar les condicions de col·laboració en matèria de planificació, seguiment, execució
i supervisió dels cursos de capacitació i promoció per als Bombers de Mallorca.
Segona
Compromisos i actuacions d’ambdues parts
a) El Consell de Mallorca es compromet a:

 Dur a terme la gestió i l’execució dels cursos corresponents a la capacitació de

bombers de nou ingrés i dels cursos corresponents a la promoció de caporal i de
sergent.

 Respectar els requisits que estableixi l’EBAP referents als continguts dels cursos

de capacitació i de promoció, així com el nombre d’hores que es fixi per a cada
curs.

 Respectar els estàndards de qualitat que estableixi l’EBAP per poder certificar
els cursos de capacitació i promoció.

 Aprovar, per l’òrgan competent, un manual de l’alumnat en el qual es regulin les

normes de funcionament intern per a cada un dels cursos executats en el marc
d’aquest Conveni.

 Seleccionar els formadors i establir els cronogrames oportuns dels cursos de
capacitació i promoció en funció dels calendaris d’oposició i de promoció
interna.

 Dur a terme la coordinació necessària amb l’EBAP a efectes de tràmits
administratius.

 Designar una persona per dur a terme la coordinació operativa dels cursos de

capacitació i promoció, i que tengui coneixement sobre la manera de funcionar
del servei de Bombers de Mallorca.

 Lliurar a l’EBAP tota la documentació requerida per acreditar que els cursos de
capacitació i promoció s’han duit a terme d’acord amb els estàndards de qualitat
marcats.

 Dur a terme la gestió econòmica derivada de l’organització i el desenvolupament
dels cursos, referida tant a pagament de formadors com a material necessari i
instal·lacions.

b) L’EBAP es compromet a:
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 Dur a terme la planificació metodològica, el seguiment i la supervisió dels

cursos corresponents a la capacitació de bombers de nou ingrés i dels cursos
corresponents a la promoció de caporal i sergent.

 Establir els estàndards de qualitat que regiran els cursos de capacitació i
promoció dels bombers.

 Elaborar el manual de l’alumnat en el qual es regulin les normes de
funcionament intern per a cada un dels cursos executats en el marc d’aquest
Conveni.

 Elaborar el disseny dels continguts dels cursos de capacitació i promoció d’acord

amb el model de qualificacions professionals, així com establir el nombre
d’hores adequat per a cada curs, tenint en compte les propostes de contingut dels
cursos fetes pel Consell de Mallorca, a partir dels coneixements de bombers i
tècnics experts i coneixedors de la matèria.

 Designar una persona de referència per dur a terme el seguiment i la supervisió
dels cursos de capacitació i promoció de bombers de Mallorca.

 Proporcionar al Consell de Mallorca els documents necessaris per a la tramitació
administrativa referida al seguiment dels cursos: llistes d’assistència, actes
d’avaluació, qüestionaris de satisfacció...

 Posar a disposició del Consell de Mallorca, si escau, aules per dur a terme la
formació presencial corresponent.

 Certificar els cursos de capacitació i promoció de bombers de Mallorca, sempre

que compleixin amb els estàndards de qualitat fixats, realitzats en el marc
d’aquest Conveni.

Tercera
Compromisos i actuacions de les dues parts
Les dues parts es comprometen a proporcionar-se mútuament, de manera gratuïta,
assessorament tècnic en temes de procediment, disseny dels continguts dels cursos,
metodologia didàctica, seguiment i avaluació.
També es comprometen a treballar conjuntament per al bon desenvolupament dels
cursos realitzats en el marc d’aquest Conveni.
Quarta
Comissió de seguiment del compliment del Conveni
D’acord amb l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, es crea una comissió de seguiment del conveni, a la qual correspon establir els
mecanismes de seguiment, de vigilància i de control del Conveni.
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Aquesta comissió estarà formada pels membres següents:
Pel Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca:
— el tècnic o la tècnica del Servei de Formació
— la persona designada per a la coordinació operativa dels cursos
Entre aquests membres es nomenarà un secretari o secretària.
Per l’EBAP:
— el cap o la cap de departament i/o el cap o la cap d’estudis
— la persona designada per fer el seguiment
Entre aquests membres es nomenarà un president o presidenta.
A més de les facultats que disposa l’article 49.f de la Llei 40/2015, la comissió de
seguiment del Conveni és l’òrgan encarregat de revisar i analitzar els casos
d’incompliment de les obligacions i els compromisos de les parts, així com de resoldre
els problemes d’interpretació i de compliment que puguin derivar-se.
Cinquena
Despesa
L’aprovació d’aquest Conveni de col·laboració no genera l’assumpció de nous
compromisos financers per a les parts.
Sisena
Vigència i pròrroga
Aquest Conveni té una vigència màxima de quatre anys, a comptar des de la signatura,
d’acord amb el que estableix l’article 49.h).1r de la Llei 40/2015, que determina que han
de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat que
normativament es prevegi un termini superior.
L’acord de pròrroga del Conveni, si escau, es farà segons el que disposa l’article
49.h).2n de la Llei 40/2015.
Setena
Resolució del Conveni
Aquest Conveni es resoldrà per haver transcorregut el termini indicat en la clàusula
anterior, per acord unànime de tots els signants, per l’incompliment de les obligacions i
els compromisos assumits per algun dels signants, per denúncia i per la resta de causes
de resolució previstes en l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
En cas de denúncia, la part interessada haurà de comunicar a l’altra part la intenció de
resoldre el Conveni amb una antelació mínima de tres mesos. Els efectes de la resolució
són els que determina l’article 52 de la Llei esmentada.
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Vuitena
Incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les
parts
En cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les
parts, es procedirà tal com preveu l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015.
En tot cas, les conseqüències aplicables en aquest supòsit i, si s’escau, els criteris per
determinar la possible indemnització per l’incompliment seran fixats per la comissió de
seguiment, de manera consensuada per ambdues parts, en compliment del que estableix
l’article 49.e) de la Llei esmentada.
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
Palma, XXX de XXXX de 2017
Per l’EBAP
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Pel Consell de Mallorca

