RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 13 DE SETEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-9-2017).
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
RELATIU AL SERVEI D’INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DEL CONSELL DE
MALLORCA, DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS I DEL
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Mitjançant resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia
30 de maig de 2017, i Decret del president del Consorci de la Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, de dia 20 de juny de 2017, aquestes institucions varen encarregar al
Consell de Mallorca la gestió de la contractació del servei d’inserció publicitària, atès
que és més beneficiós i eficient contractar aquest servei de manera conjunta.
2. Dia 27 de juny de 2017, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació
Ciutadana i Presidència va iniciar l’expedient de contractació relatiu al servei de
d’inserció publicitària del Consell de Mallorca, del Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, conforme a l’informe
justificatiu del cap de Comunicació del Consell de Mallorca, de data 26 de juny de
2017, atès que aquestes institucions no disposen de mitjans materials ni personals per
realitzar aquest servei.
3. Mitjançant ambdós convenis, de data 19 de juliol (Consorci de la Serra de
Tramuntana) i 26 de juliol (Institut Mallorquí d’Afers Socials), s’han formalitzat les
encomanes de gestió al Consell de Mallorca per a la tramitació de la licitació del present
contracte.
4. Dia 26 de juliol de 2017 el cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència en va emetre l’informe jurídic; dia 8 d’agost de
2017, es va emetre el de Secretaria General i, dia 4 de setembre de 2017, el de
fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 311/17).
Fonaments
D’acord amb l’apartat e) de l’article 28 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca,
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.
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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, el vicepresident segon i conseller executiu del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu que acordi:
1. Aprovar l’expedient de contractació relatiu al servei de gestió i difusió dels anuncis,
comunicacions i publicitat del Consell de Mallorca, a través de la mediació amb els
mitjans de comunicació així com l’anàlisi i la repercussió d’aquestes campanyes sobre
la població resident a l’illa de Mallorca, d’acord amb els següents lots:
-

Lot 1: Consell de Mallorca
Lot 2: Institut Mallorquí d’Afers Socials
Lot 3:Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

2. Aprovar els preus unitaris següents:
PREMSA/PUBLICACIONS (anuncis)
PRIMERA ADAPTACIÓ
ADAPTACIONS SUCCESSIVES
COLOR
COLOR
MESURES
1 mòdul
2 mòduls
peu pàgina/faldó
doble faldó
triple peu pàgina
1/2 pàgina
robapàgines
pàgina

BI

21% IVA

38,00 €
54,00 €
128,00 €
209,00 €
258,00 €
356,00 €
428,00 €
511,00 €

7,98 €
11,34 €
26,88 €
43,89 €
54,18 €
74,76 €
89,88 €
107,31 €

BI + 21% IVA BI

45,98 €
65,34 €
154,88 €
252,89 €
312,18 €
430,76 €
517,88 €
618,31 €

21% IVA

12,00 €
13,00 €
26,00 €
48,00 €
61,00 €
75,00 €
86,00 €
95,00 €

BI + 21% IVA

2,52 €
2,73 €
5,46 €
10,08 €
12,81 €
15,75 €
18,06 €
19,95 €

14,52 €
15,73 €
31,46 €
58,08 €
73,81 €
90,75 €
104,06 €
114,95 €

PREMSA/PUBLICACIONS (anuncis)
PRIMERA ADAPTACIÓ
ADAPTACIONS SUCCESSIVES
b/n
b/n
MESURES
1 mòdul
2 mòduls
peu pàgina/faldó
doble faldó
triple peu pàgina
1/2 pàgina
robapàgines
pàgina
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BI

27,00 €
42,00 €
107,00 €
178,00 €
229,00 €
308,00 €
380,00 €
438,00 €

21% IVA

5,67 €
8,82 €
22,47 €
37,38 €
48,09 €
64,68 €
79,80 €
91,98 €

BI + 21% IVA

32,67 €
50,82 €
129,47 €
215,38 €
277,09 €
372,68 €
459,80 €
529,98 €

BI

12,00 €
13,00 €
23,00 €
37,00 €
50,00 €
62,00 €
76,00 €
87,00 €

21% IVA

2,52 €
2,73 €
4,83 €
7,77 €
10,50 €
13,02 €
15,96 €
18,27 €

BI + 21% IVA

14,52 €
15,73 €
27,83 €
44,77 €
60,50 €
75,02 €
91,96 €
105,27 €

MITJANS DIGITALS (BÀNERS)
ADAPTACIÓ
COLOR
MESURES (EN PÍXELS)
BI
21% IVA
BI + 21% IVA
300X300
113,00 €
23,73 €
136,73 €
250X300
113,00 €
23,73 €
136,73 €
320X90
150,00 €
31,50 €
181,50 €
728X90
161,00 €
33,81 €
194,81 €
980X90
181,00 €
38,01 €
219,01 €
990X90
181,00 €
38,01 €
219,01 €
658X60
166,00 €
34,86 €
200,86 €
1130X150
190,00 €
39,90 €
229,90 €
RÀDIOS (FALQUES)
REDACCIÓ FALCA
BI

21% IVA

311,00 € 65,31 €

BI + 21% IVA

376,31 €

PRODUCCIÓ FALQUES
FALQUES DE 20 segons
FALQUES DE 30 segons
TIPUS
FALCA
falca 1 veu
falca 2 veus
falca 3 veus

DE
BI

21% IVA

350,00 €
375,00 €
401,00 €

BI + 21% IVA

73,50 €
78,75 €
84,21 €

BI

21% IVA

BI + 21% IVA

423,50 € 437,00 € 91,77 €
453,75 € 469,00 € 98,49 €
485,21 € 506,00 € 106,26 €

Tarifa enquestes (import total 3 onades anuals):
BI

21.899,00 €

21% IVA

4.598,79 €

BI + 21% IVA

26.497,79 €

3. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 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
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre
III del Títol II del TRLCSP.
4. 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:
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528,77 €
567,49 €
612,26 €

Presidència: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència. Suplent: Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera
executiva de Medi Ambient
Vocalies:
Sr. Jeroni Mas Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. Antoni
Benlloch Ramada, Secretari adjunt del Consell de Mallorca.
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General. Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer,
Interventora Adjunta
Sra. M. Isabel Alemany Bennasar, cap de servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i
Hisenda. Suplent: Sr. Jorge Bartolomé Amer Bonnin, cap de servei de Serveis Generals
i Patrimoni.
Secretari-vocal:
Sr. Bartolomé Oliver Bennasar, cap del servei de la Secretaria Tècnica del Departament
de Presidència. Suplent: Sr. Josep Ferrer Díez, cap de secció de la Secretaria Tècnica
del Departament de Presidència.
5. 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 consideren 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).
6. Autoritzar la despesa per l’import total de dos milions sis-cents tres mil nou-cents
noranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims (2.603.999,94€), que es corresponen a
dos milions cent cinquanta-dos mil seixanta-sis euros amb deu cèntims (2.152.066,10€),
de base imposable i quatre-cents cinquanta-un mil nou-cents trenta-tres euros amb
vuitanta-nou cèntims (451.933,89€), que es corresponen al 21 % de l’IVA, la qual s’ha
de finançar i d’acord amb la següent distribució per anualitats i lots:
- Lot 1: Consell de Mallorca. El pressupost màxim de despesa és de 2.169.000,00€
(IVA inclós)
Anualitats

Import total

IVA 21%

Base Imposable

2017

174.312,32

30.252,55

144.059,77

2018

723.000,00

125.479,34

597.520,66

2019

723.000,00

125.479,34

597.520,66

2020

548.687,68

95.226,79

453.460,89

total

2.169.000,00

376.438,02

1.792.561,98
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- Lot 2: Institut Mallorquí d’Afers Socials: El pressupost màxim de despesa és de
360.000,00€ (IVA inclòs)

Anualitats

Import total

IVA 21%

Base Imposable

2017

29.260,27€

5.078,23€

24.182,04€

2018

120.000,00€

20.826,45€

99.173,55€

2019

120.000,00€

20.826,45€

99.173,55€

2020

90.739,73€

15.748,22€

74.991,51€

total

360.000,00€

62.479,34€

297.520,66€

-Lot 3: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. El pressupost màxim de
despesa és de 74.999,99€ (IVA inclós)

Anualitats

Import total

IVA 21%

Base Imposable

2017

6.095,88€

1.057,96€

5.037,92€

2018

25.000,00€

4.338,84€

20.661,16€

2019

25.000,00€

4.338,84€

20.661,16€

2020

18.904,11€

3.280,88€

15.623,23€

total

74.999,99€

13.016,53€

61.983,46€

7. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la
Unió Europea, amb el termini de presentació d’ofertes de quaranta (40) dies naturals,
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el DOUE, d’acord amb els
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és inhàbil, s’allarga al
primer dia hàbil següent.
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.
8. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.
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PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PUNT CATORZÈ DE
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DUR A TERME ACTIVITATS
O PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
ANTECEDENTS
1. El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dia 5 d’abril de 2017, va
aprovar l’expedient de convocatòria pública de subvencions per dur a terme activitats o
projectes de participació ciutadana per a l’any 2017 (BOIB núm. 44 de 13 d’abril de
2017).
2. El punt catorze, paràgraf quart, de la convocatòria de subvencions per dur a terme
activitats o projectes de Participació Ciutadana per a l’any 2017 disposa que els
beneficiaris han de presentar la documentació justificativa, necessàriament, abans de dia
31 d’agost de 2017.
3. Atès que l’expedient de concessió es troba en fase d’instrucció del procediment,
d’acord amb el que s’estableix en l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i que abans de la resolució del procediment per l’òrgan
competent, s’han de dur a terme determinats actes tràmit com la fiscalització prèvia de
la disposició o compromís de despesa, es produeix un notori endarreriment en la
tramitació de l’expedient i el consegüent impossible compliment del que s’estableix en
la convocatòria en relació al termini de justificació de la subvenció.
4. Atès l’informe de l’òrgan instructor del procediment de concessió de les subvencions
de data 1 d’agost de 2017 relatiu a la conveniència de la modificació del punt catorze,
paràgraf quart, de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes
de Participació Ciutadana per a l’any 2017.
5. Atès l’informe jurídic de data 2 d’agost de 2017.
6. El dia 21 d’agost de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat..
7. Atès el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell Insular de
Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 12
de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016).
Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent:
ACORD
Primer.- Modificar el punt catorzè, paràgraf quart, de la convocatòria de subvencions
per dur a terme activitats o projectes de Participació Ciutadana per a l’any 2017, en el
sentit següent:
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ON DIU
14. Forma, terminis i condicions per al pagament de les subvencions
(...)
Els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa, necessàriament, abans de
dia 31 d’agost de 2017.
(...)
HA DE DIR
14. Forma, terminis i condicions per al pagament de les subvencions
(...)
Els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa, necessàriament, abans de
dia 31 d’octubre de 2017.
(...)
Segon.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ACORD
RELATIU
A
LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DUR A TERME ACTIVITATS O
PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. El Consell Executiu, mitjançant acord de dia 5 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient
de la Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació
ciutadana per a l’any 2017 (BOIB núm. 44, de 13 d’abril de 2017; Ref. BDNS 341961).
2. La Comissió avaluadora, reunida el dia 1 d’agost de 2017, va emetre informe relatiu a
la resolució de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de
participació ciutadana per a l’any 2017.
3. Dia 3 d’agost de 2017, l’òrgan instructor del procediment va emetre informe sobre el
compliment dels requisits, establerts en les bases de la convocatòria, per part de les
entitats beneficiàries.
4. Dia 8 d’agost de 2017, el tècnic d’Igualtat va emetre informe jurídic relatiu a
l’adjudicació de subvencions d’aquesta convocatòria.
5. L’aportació econòmica que representa la convocatòria està prevista dins del
pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2017 amb càrrec a les partides
pressupostàries 00.23180.48900 i 00.92400.46200, i es disposa dels corresponents
certificats d’existència de crèdit.
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6. El Servei d’Intervenció, amb data 24 d’agost de 2017, ha emès informe de
fiscalització prèvia de conformitat relatiu a la concessió de les subvencions d’aquesta
convocatòria (FS-024/17).
Fonaments
1. El punt 8 de la convocatòria estableix que la Comissió avaluadora és l’encarregada
d’estudiar i avaluar les sol·licituds, així com de fixar l’import de les subvencions, i
d’emetre l’informe que serveixi de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta
d’acord.
2. El punt 9 de la convocatòria estableix que el secretari tècnic del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència, com a òrgan instructor, és l’encarregat de formular
la proposta d’acord definitiva.
3. L’òrgan competent per resoldre el procediment, d’acord amb l’article 28 f) del
Reglament orgànic del Consell de Mallorca, la Base 23.4, de les Bases d’execució del
pressupost del Consell de Mallorca i el punt 9.2 de la convocatòria de subvenció, és el
Consell Executiu.
Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent
ACORD
1. Aprovar i concedir les subvencions a les entitats sense ànim de lucre i a les entitats
d’administració local per les quantitats que es detallen a l’annex 1.
2. Disposar d’una despesa de:
- 163.097,61€ a favor de les entitats sense ànim de lucre que es detallen a l’annex 1, a la
Línia a) projectes de participació d’entitats d’entitats sense ànim de lucre, per les quanties
que hi figuren; i, consegüentment, que el romanent en a questa línia, 36.902,39€, reverteixi a
la partida pressupostària corresponent.
- 131.899,23€ a favor de les entitats d’administració local que es detallen a l’annex 1, a la
Línia b) projectes de participació d’entitats d’administració local, per les quanties que hi
figuren; i, consegüentment, que el romanent en aquesta línia, 68.100,77€, reverteixi a la
partida pressupostària corresponent.
3. Desestimar les sol·licituds de subvenció de les entitats següents:
- Fundació Aeronàutica Mallorquina, G57188955. Exp. PC/E47 L'aviació dins la
societat mallorquina. D’acord amb l’apartat 7.2.a) de la convocatòria, les fundacions no
poden ser beneficiaries d’aquesta convocatòria.
- ADIBA, G07084098. Exp. PC/E38 Talleres grupales de alimentación y espacio de
encuentro. D’acord amb el punt 4 de la convocatòria, les dates del projecte (1/10/1731/12/17) estan fora del període subvencionable.
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- Tall de Vermadors, G07300866. Exp. PC/E01 Participació en el festival internacional
Europeade 2017. D’acord amb els punts 1 i 2 de la convocatòria, l'activitat no es fa a
Mallorca, ni té repercussió a la ciutadania de Mallorca, ni respon a les finalitats de la
convocatòria.
- Associació Unió Musical de Marratxí, G07950884. Exp. PC/E02 Concert amb corals
de la Banda de Marratxí. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té
per objecte la participació ciutadana, sinó la promoció de la música i de la cultura en
general.
- Associació Unió Musical de Marratxí, G07950884. Exp. PC/E03 Concert Benèfic a
benefici d'ASPANOB. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té
per objecte promoure la participació ciutadana, sinó la recaptació de fons a benefici
d'ASPANOB.
- Centro Aragonés de Palma de Mallorca, G07092919. Exp. PC/E04 Actuacions
musicals en festes patronals. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat
no té per objecte promoure la participació ciutadana, són activitats culturals i religioses
de l'entitat.
- Associació de Persones Sordes de Mallorca, G07089188, Exp. PC/E05 Audiovisual
75 aniversari APSM. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per
objecte promoure la participació ciutadana, es tracta de la producció d’un audiovisual.
- Asociación de vecinos Sa Coma, G07322209. Exp. PC/E09 Fomentar actividades en
grupo de los associados (Cultural/deportivo). D’acord amb els punts 2 i 3 de la
convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la participació ciutadana, són
activitats esportives i culturals de l'entitat.
- Asociación de vecinos de la urbanización de Cala Blava, G07150527, Exp. PC/E10
Plan de recuperación y adecuación del torrente de Cala Mosques (Cala Blava). D’acord
amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, el projecte no té per objecte promoure la
participació ciutadana, és un projecte medioambiental que té per finalitat l'adequació
del torrent de Cala Blava.
- Casa Regional de Múrcia en Mallorca, G07403769, Exp. PC/E12 Actividades socio
culturales. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte
promoure la participació ciutadana, són activitats socioculturals de l'entitat.
- Associació per a la Revitalització del Centres Antics (ARCA), G07444938, Exp.
PC/E13 Recorreguts embARCA't. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, no és
un projecte amb l'objectiu de promoure la participació ciutadana, són itineraris històrics
i culturals per fomentar el coneixement de la història i el patrimoni de Mallorca.
- Casa de Cantabria en Mallorca, G07897259, Exp. PC/E19 Sábados Cuturales.
D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la
participació ciutadana, són activitats culturals de l'entitat: tallers, excursions, actuacions
musicals.
- Casa de Andalucia en Baleares, G07260003, Exp. PC/E20 Feria de Abril. D’acord
amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la
participació ciutadana, són activitats socioculturals de l'entitat amb l'objectiu de donar a
conèixer la cultura, folklore i gastronomia d'Andalusia.
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- Associació de veïnats de Moscari, G07767510, Exp. PC/E22 Moscari en marxa 2017.
D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la
participació ciutadana, són activitats culturals de l'entitat: tallers, excursions, actuacions
musicals,..
- Associació teatral Ballarugues, G57618571, Exp. PC/E23 Projecte de foment del
teatre autòcton i d'impuls del teatre aficionat. Tallers de teatre i de monòlegs. D’acord
amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la
participació ciutadana; es planteja la participació ciutadana però hi ha incoherència amb
les activitats proposades que són tallers i representacions de teatre sense foment de la
participació.
- Associació de Mestresses de casa de S'Alqueria i Portopetro, G57167801, Exp.
PC/E27 Oci i temps lliure. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no
té per objecte promoure la participació ciutadana, són activitats d'oci i temps lliure de
l'entitat.
- Casa de Menorca a Mallorca, G07063613, Exp. PC/E29 Intercambios culturales,
sociales y turísticos entre mallorquines y menorquines. D’acord amb els punts 2 i 3 de
la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la participació ciutadana, són
activitats socioculturals de l'entitat.
- Mujeres en Igualdad de Mallorca, G07649007, Exp. PC/E32 Menopausia en el segle
XXI. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte
promoure la participació ciutadana, és una activitat informativa i divulgativa
(conferència).
- Associació Fullarasca, V07633589, Exp. PC/E34 Jocs educatius tangram. D’acord
amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, és una activitat d'àmbit educatiu, l'activitat no té
per objecte promoure la participació ciutadana ni amb les activitats ni amb la
metodologia.
- Alcer Illes Balears, G07094865, Exp. PC/E37 Jornada y encuentro de personas con
I.R.C. D’acord amb els punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte
promoure la participació ciutadana; i amb la base 4: la temporalització del projecte està
fora del període subvencionable (a excepció de la preparació de maig a juliol).
- Asociación AMITICIA, G07482029, Exp. PC/E41 Amiticia en red. D’acord amb els
punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la participació
ciutadana, és una activitat d'àmbit socioeducatiu per facilitar la inclusió social.
- Ajuntament de Bunyola, P0701000B, Exp. PC/A14 Creació d'un panell informatiu i
agenda d'activitats municipals. Punt informatiu entitats i associacions. D’acord amb els
punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la participació
ciutadana, en el projecte només es descriu la col·locació d’un panell informatiu.
- Ajuntament de Sóller, P0706100E, Exp. PC/A29 Participació al Port de Sóller.
D’acord amb el punts 2 i 3 de la convocatòria, l'activitat no té per objecte promoure la
participació ciutadana.
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4. Entendre que han desistit, d’acord amb l’establert en l’article 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les
entitats següents:
- Associació de veïnats de "Bellver" El Terreno, G07452733, Exp.: PC/E30 Plataforma
de comunicació virtual veïnats d'El Terreno.
- Associació de Comerciants i empresaris de Felanitx, G07672744, Exp.: PC/E44
Dinamitzem els nostres carrers.
5. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la
Base de dades nacional de subvencions.
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 CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS).
Es dóna 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 Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha presentat la proposta de modificació
d’aquest Pla, de 7 de setembre de 2017, a l’objecte d’incloure una línia de subvencions
del programa pressupostari de l’àrea de Patrimoni Històric per a promoure la restauració
dels molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi de Palma de caràcter
pluriennal (2017-2019)
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 Cultura, Patrimoni i Esports
d’acord amb el detall següent:
- Incloure la línia de subvencions següent corresponent al programa pressupostari de
l’àrea de Patrimoni Històric (33620):
DEPARTAMENT

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA:

SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions per a la restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de sant Jordi de
Palma, pluriennal 2017-2019

Objectius
Estratègics
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Sectors beneficiaris

Línies de
subvenció

Aplicacions
pressupostàries

Procediment
i règim de

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

concessió
Promoure la
restauració i
posterior posada
en valor dels
molins de vent
d’extracció
d’aigua del Pla
de Sant Jordi de
Palma,
respectant-ne la
tipologia
originària i
potenciant la
utilització de les
tècniques i els
materials
tradicionals

- Les persones físiques,
agrupacions de
persones físiques,
comunitats de béns o
altres agrupacions
econòmiques sens
personalitat jurídica,
associacions i
fundacions sense ànim
de lucre que siguin
propietaris/àries de
molins de vent
d¡extracció d’aigua
situats dins el Pla de
Sant Jord

- Particulars
propietaris/àries
de molins de
vent d'extracció
d'aigua situats
dins el Pla de
Sant Jordi

20 33620
78902

Convocatòria
pluriennal per
concurrència
competitiva

2017........109.186,84

2017-2019

2018........500.000,00
2019........500.000,00

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
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 23 DE DESEMBRE DE
2016 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 671 DEL POLÍGON 11 DEL
TERME MUNICIPAL DE SA POBLA (EXP.: 2014/031, RECURS 2017/04
DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
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 23 de
desembre de 2016, el procediment de restitució incoat contra la Sra. FDA i el Sr. JDM
per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la
parcel·la 671 del polígon 11 de Sa Pobla, i havent-se interposat recurs d’alçada per la
Sra. JRM, en nom i representació del Sr. JDM i la Sra. FDA, a la vista de l'informe de la
TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 9 d'agost 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 9 d'agost de
2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. JRM, en nom i representació del Sr. JDM i
la Sra. FDA, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la
Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 23 de desembre de 2016 pel qual es va
ordenar la demolició de les actuacions realitzades sense llicència i no legalitzades en la
parcel·la 671 del polígon 11 del terme municipal de Sa Pobla.
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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."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 30 DE NOVEMBRE DE
2012 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LES PARCEL·LES 133 I 134 DEL POLÍGON
20 DEL TERME MUNICIPAL D’ALGAIDA (EXP.: 2011/164, RECURS 2013/02
DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
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 30 de
novembre de 2012, el procediment de restitució incoat contra el Sr. MAFA per la
realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a les
parcel·les 133 i 134 del polígon 20 d'Algaida, i havent-se interposat recurs d’alçada pel
Sr. F, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 17
d'agost 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 Defensa del Territori de Mallorca, de 17 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat pel Sr. MAFA, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca pel qual es va ordenar la
demolició de les actuacions realitzades en les parcel·les 133 i 134, del polígon 20, del
terme municipal d'Algaida.
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."
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ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 D’OCTUBRE DE
2016 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LA PARCEL·LA 145 DEL POLÍGON 1 DEL TERME MUNICIPAL
D’ALGAIDA (EXP.: 2012/246, RECURS 2016/30 SANCIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
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 28
d'0octubre de 2016, el procediment sancionador incoat contra la Sra. ACJ i el Sr. ACC
per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la
parcel·la 145 del polígon 1 d'Algaida, 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 16 d'agost 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 Defensa del Territori de Mallorca, de 16 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat pel Sr. ACC i la Sra. ACJ contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència
de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 28 d'octubre de
2016, pel qual es varen estimar parcialment les al·legacions formulades a la resolució
d'inici i desestimar la resta d'al·legacions, va imposar la sanció amb motiu de les
actuacions constitutives d'infracció urbanística en la parcel·la 145 del polígon 1 del
terme municipal d'Algaida.
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 MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ANNEX DE L’ACORD DEL
CONSELL EXECUTIU DE DIA 12 DE JULIOL DE 2017.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
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Atès:
1. Que en el BOIB núm. 88 de 20 de juliol de 2017 es publica l’Acord del Consell
Executiu de dia 12 de juliol de 2017, pel qual es regula l’ordenació de recursos
humans de l’àrea operativa del Servei de Bombers de Mallorca.
2. Que segons consta en l’expedient, aquest Acord es sotmeté a votació en la Mesa
sectorial de l’àrea operativa del Servei de Bombers de dia 12 de maig de 2017;
votaren a favor l’Administració, CSIF, CCOO i UGT i votà en contra CTG; no
hi hagué abstencions.
3. Que, no obstant l’anterior, en l’Annex de l’Acord aprovat pel Consell Executiu,
es diu:
“1. Parts que concerten l’Acord
El Consell Insular de Mallorca i les centrals sindicals UGT, CSI-F, CCOO i
CGT, presents a la Mesa Sectorial de l’àrea operativa del Servei de Bombers del
Consell de Mallorca concerten aquest Acord.”
4. Que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Per tot això, propòs al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent:
Acord:
Rectificar l’errada existent en l’annex de l’Acord del Consell Executiu de dia 12 de
juliol de 2017, pel qual es regula l’ordenació de recursos humans de l’àrea operativa del
Servei de Bombers de Mallorca, publicat al BOIB núm. 88 de 20 de juliol de 2017, de
manera que:
Allà on diu:
“1. Parts que concerten l’Acord
El Consell Insular de Mallorca i les centrals sindicals UGT, CSI-F, CCOO i CGT,
presents a la Mesa Sectorial de l’àrea operativa del Servei de Bombers del Consell de
Mallorca concerten aquest Acord.”
Ha de dir:
“1. Parts que concerten l’Acord
El Consell Insular de Mallorca i les centrals sindicals UGT, CSI-F i CCOO, presents a
la Mesa Sectorial de l’àrea operativa del Servei de Bombers del Consell de Mallorca
concerten aquest Acord.”
DESPATX EXTRAORDINARI
PROPOSTA
D’ACORD
D’APROVACIÓ
DE
L’ENCÀRREC
AL
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA DE LA TRAMITACIÓ DELS
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CONVENIS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES
BALEARS.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha plantejat la signatura de dos convenis,
en el marc dels acords que té vigents amb l’Institut de Turisme d’Espanya
(TURESPAÑA) per ampliar els terminis d’execució i justificació de les inversions
aprovades mitjançant convenis signats amb el Consell de Mallorca en data 29 d’octubre
de 2009 i 11 de març de 2011. Aquests convenis ja no estan vigents i no es varen poder
executar i justificar totalment en els terminis inicialment establerts.
Les actuacions previstes són les següents:
- Adquisició i rehabilitació de Can Weyler
- Centre Internacional de fotografia Toni Catany
- Rehabilitació de camins, reparació de refugis i albergs de la serra de Tramuntana com
a oferta de turisme natural, senderista i patrimonial
- Inversions en la finca de Raixa, centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana
- Adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx
-Recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port
d’Alcúdia...).
Atès que aquestes inversions afecten diferents departaments del Consell de Mallorca, i
vist que el Departament d’Economia i Hisenda té, entre d’altres, l’atribució de l’impuls,
coordinació executiva i seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o
interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell de
Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al
Departament d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 5, lletra h) de
vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de 9 de juny de 2017,
modificat pels decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 i 24 de juliol de 2017.
(BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; i BOIB
núm. 92, de 29 de juliol de 2017), propòs al Consell Executiu que adopti el següent
ACORD
ENCARREGAR al Departament d’Economia i Hisenda la tramitació fins a la signatura
dels convenis amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes
Balears.
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PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017
(DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS)
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 Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha presentat la proposta de modificació
d’aquest Pla, de 12 de setembre de 2017, a l’objecte d’incloure una subvenció
nominativa a la Fundació Teatre del Mar de la qual el Consell de Mallorca n’integra el
patronat.
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 Cultura, Patrimoni i Esports
d’acord amb el detall següent:
- Incloure la subvenció corresponent al programa pressupostari Promoció Cultural
(33430):
DEPARTAMENT :

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)

DENOMINACIÓ:

Fundació Teatre del Mar 2017

Objectius Estratègics
Foment i promoció de
les arts escèniques

Sectors beneficiaris
Fundació Teatre del Mar

Línies de subvenció
- Subvenció per al
foment i per a la
promoció d'activitats
relacionades amb les
arts escèniques

Aplicacions
pressupostàries
20 33430 48913

Procediment i
règim de concessió
Subvenció
nominativa
Concessió directa

Cost previst
(3 anys)
2017 40.000,00 €
2018 40.000,00 €
2019 40.000,00 €

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
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Termini
d’execució
Any 2017

