RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (15-11-2017).
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
PROPOSTA ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT
MITJANÇANT
AJUDES
AL
MANTENIMENT
I
MILLORA
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES DE MALLORCA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Antecedents
El dia 24 de juny de 2017 es va publicar al BOIB 77 l’extracte de la convocatòria de
subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i millora
d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca aprovada mitjançant acord del
Consell Executiu de 21 de juny de 2017.
L’òrgan instructor, ha emès l’informe sobre el compliment dels requisits de la
convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries.
L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostaria de
2017 20.34201.76200, a les de 2018 20.34201.76800 i 20.34201.76200 , i a les 2019
20.34201.76800 i 20.34201.76200 per atendre a la concessió de les subvencions
proposades resta acreditada en virtut de les reserves de crèdit amb el núms. de
referència 220170017050, 220179000253, 220179000254, per uns import respectius
de 3.800.000,00 €, 7.800.000,00 € (anualitats 2018 i 2019) 200.000,00 € (anualitats
2018 i 2019).
Atès que les entitats proposades com a beneficiàries han manifestat la seva conformitat
amb les subvencions proposades, d’acord amb el previst al punt 10.2 de la
convocatòria.
Vistes les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Inca el 16/10/2017 a la proposta
d’acord provisional comunicada a dit ajuntament, no es possible concedir una
subvenció a l’Ajuntament d’Inca per les actuacions en matèria de millora
d’instal·lacions esportives públiques ja realitzades a la data de sol·licitud.
Consta en l’expedient que les entitats que es proposa com a beneficiàries es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries (AEAT), amb el Consell de Mallorca i amb
la Seguretat Social.
Atès el previst a l’apartat g) de l’article 28 del reglament orgànic del Consell de
Mallorca, i a la base 23 de les d’execució del pressupost 2017, correspon al Consell
Executiu la resolució d’aquesta convocatòria de subvencions.
Atès l’informe de fiscalització prèvia de 6/11/2017 (ref. 79/17).
Fonaments de dret
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
L’ordenança de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de
2017)
La convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al
manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, aprovada
mitjançant acord del Consell Executiu de 21 de juny de 2017. (BDNS:352420)
Per tot això, propòs al Consell Executiu que adopti el següent acord:
Primer.- APROVAR I CONCEDIR LES SUBVENCIONS per un import total d’onze milions
set-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros i setanta-quatre cèntims
(11.799.999,74 €) a favor de les entitats locals de Mallorca, en la quantia que s’indica i
per les actuacions detallades als annexes 1 i 2 d’aquest acord.
Segon.- Minvar la despesa autoritzada en la quantia de divuit mil set-cents seixantaset euros i vint-i-set cèntims (18.767,27€) de l’aplicació 20.34201.76800 (A
220179000266) de l’exercici 2018 i incrementar, en dit import, la despesa autoritzada
de l’aplicació 20.34201.76200 de l’exercici 2018.
Minvar la despesa autoritzada en la quantia de divuit mil set-cents seixanta-set euros i
vint-i-set cèntims (18.767,27€) de l’aplicació 20.34201.76800 (A 220179000266) de
l’exercici 2019 i incrementar, en dit import, la despesa autoritzada de l’aplicació
20.34201.76200 de l’exercici 2019.
Tercer.- DISPOSAR D’UNA DESPESA de tres milions vuit-cents mil euros (3.800.000,00
€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.34201.76200, de l’exercici 2017 a favor de
les entitats locals que es relacionen a l’annex 1 i pels imports que hi consten, per les
actuacions en matèria de millora d’instal·lacions esportives públiques ja realitzades a la
data de sol·licitud.
Quart.- DISPOSAR D’UNA DESPESA de tres milions nou-cents divuit mil set-cents
seixanta-set euros i disset cèntims (3.918.767,17 €) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 20.34201.76200, de l’exercici 2018 a favor de les entitats locals
beneficiaries que es relacionen a l’annex 2 i pels imports que hi consten, per les
actuacions en matèria de millora d’instal·lacions esportives que s’han de dur a terme
abans del 31/12/2018.
Cinquè.- DISPOSAR D’UNA DESPESA de tres milions nou-cents divuit mil set-cents
seixanta-set euros i onze cèntims (3.918.767,11 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
20.34201.76200, de l’exercici 2019 a favor de les entitats locals beneficiaries que es
relacionen a l’annex 2 i pels imports que hi consten, per les actuacions en matèria de
millora d’instal·lacions esportives que s’han de finalitzar abans del 31/12/2018.
Sisè.- DISPOSAR D’UNA DESPESA de vuitanta-un mil dos-cents vint-i-vuit euros i vint-itres cèntims (81.232,73 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.34201.76800, de
l’exercici 2018 a favor de l’entitat local menor Palmanyola segons es detalla a l’annex 2
per l’import que hi consta, per les actuacions en matèria de millora d’instal·lacions
esportives que s’han de finalitzar abans del 31/12/2018.
Setè .- DISPOSAR D’UNA DESPESA de vuitanta-un mil dos-cents vint-i-vuit euros i vint-itres cèntims (81.232,73 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.34201.76800, de
l’exercici 2019 a favor de l’entitat local menor Palmanyola segons es detalla a l’annex 2
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per l’import que hi consta, per les actuacions en matèria de millora d’instal·lacions
esportives que s’han de finalitzar abans del 31/12/2018.
Vuitè.- DENEGAR LA SUBVENCIÓ sol·licitada a l’Ajuntament d’Inca per les actuacions
en matèria de millora d’instal·lacions esportives públiques ja realitzades a la data de
sol·licitud, atès que dites actuacions van ser desenvolupades per l’IMAF (i no per
l’ajuntament sol·licitant), d’acord amb el previst al punt 4.3 de la convocatòria.
Novè.- REVERTIR LA DIFERÈNCIA entre la quantitat disposada per a l’exercici 2018 i
l’autoritzada de l’aplicació pressupostària 20.34201.76200 (0,10 €).
REVERTIR LA DIFERÈNCIA entre la quantitat disposada per a l’exercici 2019 i
l’autoritzada de l’aplicació pressupostària 20.34201.76200 (0,16 €).
Desè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears I TRASLLADAR LA
INFORMACIÓ sobre la concessió d’aquestes subvencions a la BASE DE DADES NACIONAL
DE SUBVENCIONS.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà
de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Annex 1. Concessió de subvencions per les actuacions de manteniment i millora
d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca ja finalitzades a la data de
presentació de sol·licitud
Ajuntament d’Algaida
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Subministrament i col·locació per deteriorament de portes d’entrada a
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AJ17/001
P0700400E
20.34201.76200
88.339,20
Pressupost actuació
1.727, 88€

vestidors, caseta arbitratge i magatzem. Camp de futbol de Pina
2. Pintar 4 portes del camp de fútbol
3. Impermeabilització piscina grossa municipal
4. Arreglar portes d’entrada al pavelló A. Trobat i instal·lació de pany antipànic
5. Escarificat del terreny, aportació material i anivellació amb humectació
6. Instal·lació de dos canons de regat de camp de futbol de Pina
7. Instal·lació de tres canons de regat de camp de futbol de Pina
8. Anivellat i compactat camp de futbol de Pina
9. Impermeabilització piscina petita
10. Porteria F7 i xarxes de futbol F7 i tauler minibàsquet amb retirada de gespa
existent a pista F7, F11 i bàsquet amb instal·lació de nova gespa
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Santa Maria
NIF

15.180,91
88.339,20

AJ17/002
P0705600E

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
144.745,23

Actuacions subvencionades:
1 Adequació i millora de la pista de basquet exterior i el pavelló municipal
2 Remodelació, millora i adequació de les tres pistes de tennis existents al
Poliesportiu municipal
3 Millora i manteniment de els instal·lacions del camp de futbol existents l
Poliesportiu Municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Capdepera
NIF

Pressupost actuació
40,799,92
99.931,74
4.013,57
144.745,23€

AJ17/004
P0701400D

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
142.820,90

Actuacions subvencionades:
1 Renovació tancament rocòdrom
2 Reparació piscina municipal
3 Reparació instal·lacions camp de futbol
4 Reparació pavelló cobert Es Figueral
5 Arc de meta pista d’atletisme
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Calvià
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Substitució gespa artificial cf7 cf11 Pol. Santa Ponça
2. Subministrament iluminàries LEDS Pav. Galatzó
3. Substitució tancament Pol. Magaluf
4. Obra de revestiment canalitzacions AFCH i ACS poliesportius varis
5. Reparació i poliment pista de patinatge Pol. Santa Ponça
6. Subministrament i col·locació xarxa fons pista poliesportiva
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508,20
44.802,07
2.431,13
3.873,94
2.423,71
2.758,80
1.685,41
12.965,15

Pressupost actuació
7.208,86
39.088,31
19.629,23
75.064,37
1.830,13
142.820,90

AJ17/ 005
P0701100J
20.34201.76200
358.069,50
Pressupost actuació
167.572,27€
9.314,51€
14.552,26€
121.968,00€
10.035,14€
5.373,01€

7. Subministrament i instal·lació joc porteries futsal/handbol Pav. Galatzó
8. Subministrament i col·locació xarxa fons camp de futbol Son Ferrer
9. Subministrament dutxes termoestàtiques piscines
10. Subministrament màquina fregadora pista patinatge Pol. Santa Ponça
11. Subministrament i muntatge banquetes suplents Pol.Sta. Ponça
12. Subministrament i muntatge proteccions minibàsquet Mòdul Son Ferrer
13. Reparació juntes paviment pista Pav. Galatzó
14. Canvi paviment gimnàs Pav. Galatzó
15. Subministrament i muntatge proteccions minibàsquet Mòdul Bendinat
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Muro
NIF

374.966,62 €

AJ17/ 006
P0703900A

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
115.222,15

Actuacions subvencionades:
1 Reparació fals sostre piscina coberta
2 Renovació tancament
3 Millora banys/vestuaris camp de futbol
4 Reparació juntes piscina descoberta
5 Substitució de bomba de retorn ACS poliesportiu
6 Substitució de seients grades poliesportiu
7 Substitució d’elevador de piscina climatitzada
8 Retirada i instal·lació de nou paviment de gespa de les pistes de pàdel
9 Renovació impermeabilització coberta poliesportiu
10 Substitució de bomba i monòmetres de la piscina
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sant Joan
NIF

Pressupost actuació
2.541,30
5.224,34
7.759,04
6.812,54
1.772,26
1.890,02
11.376,59
11.616,00
60.155,15
6.074,91
115.222,15

AJ17/ 007
P0704900J

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
37.832,60

Actuacions subvencionades:
1. Reparació pista de tennis
2. Substitució d’il·luminació pavellós Son juny
3. Reparació vestuaris i dutxes del pavelló de Son Juny
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Ariany
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Millor eficiència amb el canvi de focus per led en el camp de futbol
2. Millor eficiència amb el canvi de focus per led a la pista de tennis
3. Canvi d’ús zona gimnàs per convertir-lo en pista d’skate
4. Substitució paviment de la pista de pàdel
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2.923,38€
7.044,62€
15.197,76€
3.228,28€
5.553,92€
3.072,07€
2.380,93€
3.678,40€
3.072,07€

Pressupost actuació
19.514, 88
7.480, 80
10.836,92
37.832,60

AJ17/ 008
P0706600D
20.34201.76200
73.051,03
Pressupost actuació
11.635,02
4.849,99
12.823,58
5.718,00

5. Millora del paviment de la pista de pàdel
6. Adquisició de dos motors per a la piscina municipal
7. Renovació i reparació actual de la piscina de pàdel
8. Formació de paviment de formigó polit i eliminació de barreres
arquitectòniques
9. Material inventariable
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Son Servera
NIF

8.575,88
2.877, 41
73.051,03

AJ17/ 009
P0706200C

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
24.079,90

Actuacions subvencionades:
1. Reparació i substitució de material (bombes d’impulsió, grifaria, tuberies,
vàlvules pressió, descalcificador, fluxòmetre, caldera)
2. Instal·lació de dues portes, reparació seients de la grada, reixes i portes
metàl·liques
3. Adquisició de: marcador electrònic, taules ping pong, pistes de vòlei,
bàdminton,i tennis
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Montuïri
NIF

Pressupost actuació
16.830,65
2.073,54
5.175,71
24.079,90

AJ17/ 011
P0703800C

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
22.308,00

Actuacions subvencionades:
1. Actuacions millora de la piscina
2. Actuacions millora pista de bàsquet
3. Actuacions camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Costitx
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Instal·lació càmeres pista de pàdel
2. Adquisició material esportiu i prestatgeries
3. Adquisició nous elements pista skate
4. Instal·lació elevador hidràulic piscina per a minúsvàlids
5. Adquisició material elèctric terrassa i vestuaris piscina municipal
6. Substitució del paviment de la piscina municipal per cauxo antideslizant
7. Reparació del tancament de la piscina municipal
8. Retolació pista pàdel
TOTAL PRESSUPOST
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10.100,00
2.976,15
13.495,00

Pressupost actuació
10.411,53
1.028,50
10.867,97
22.308,00

AJ17/ 012
P0701700G
20.34201.76200
42.801,48
Pressupost actuació
563,30
2.329,46
3.198,03
8.084,79
2.962,13
12.204,05
13.036,22
423,50
42.801,48

Ajuntament de Puigpunyent
NIF

AJ17/ 013
P0704500H

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
69.373,49

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Canvi paviment pista poliesportiva Poliesportiu Puigpunyent
2. Reparació i senyalització pista poliesportiva Galilea
3. Adquisició 2 cistelles bàsquet
4. Renovació sistema il·luminació pista poliesportiva
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Ses Salines
NIF

54.303,06
7.424,56
3.593,99
4.051,88
69.373,49

AJ17/ 014
P0705900I

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
22.013,77

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Reparació i millora instal·lació aigua calenta sanitària i enllumenat interior
vestidors camp municipal de l’esport de Ses Salines
2. Substitució canons de regadiu de gespa avariats i bomba de regadiu al camp
de gespa
3. Subministrament de 120 seients de plàstic per grades
4. Tractament de reparació del paviment esportiu (gespa artificial)
5. Substitució de materials de la piscina municipal (Flotació)
6. Substitució per avaria de part de l’enllumenat del camp de futbol
7. Construcció de base de canastra i reparació de canastres de bàsquet
8. Reparació porteria futbol 7 i 8
9. Adquisició material esportiu inventariable
10. Substitució tribuna
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sóller
NIF

1.901,37
11.042,52
1.864,37
605,00
222,89
304,44
1.673,43
196,02
1.863,17
2.340,56
22.013,77

AJ17/ 016
P0706100E

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)

20.34201.76200

Subvenció concedida:

966,17

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Adquisició equip de so portàtil camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Artà
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Reparació coberta camp futbol
2. Enrajolat vas piscina
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966,17
966,17

AJ17/018
P0700600J
20.34201.76200
146.034,80
Pressupost actuació
74.130,37
54.898,79

3. Tancament camp de futbol
4. Material Esportiu
5. Millora eficiència energètica (caldera poli)
6. Millora Eficiència energètica (Bomba dosificadora poli)
7. Millora Eficiència energètica (electrovàlvula centre hípic) Artà
8. Millora Eficiència energètica (bomba reg camp de futbol)
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Alaró
NIF

AJ17/ 019
P0700100A

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
146.564,98

Actuacions subvencionades:
1. Millora camp de futbol
2. Vestidors i poliesportiu i cobertes
3. Adequació de la piscina a l’ús
4. Millora de l’entorn de els instal·lacions esportives
5. Reparació pistes de pàdel
6. Pista U Skate park
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Porreres
NIF

Pressupost actuació
86.753,96
28.658,64
10.461,05
5.377,39
1.514,92
13.798,84
146.564,98

AJ17/ 020
P0704300C

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
79.240,09

Actuacions subvencionades:
1. Substitució paviment vestidors atletisme i futbol
2. Poliment i abrillantat vestidors atletisme i futbol i reparació sanitaris
3. Adquisició banc, penja roba i contenidor vestidors
4. Adquisició 2 jocs biosaludables
5. Adquisició marcador solar camp de futbol ses Forques
6. Piscina Ses Forques Bomba sum Acumulador, vàlvula
7. Millora pavimentació pista atletisme
8. Substitució paviment asfàltic per gespa artificial camp futbet
9. Adquisició pista futbol 3x3 traslladable
10. Adquisició porteria mòbil F11 Camp Ses Forques
11. Adquisició 2 cistells traslladables poliesportiu Joan Llaneras
12. Canvi lluminaria camp de futbol ses Forques
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Vilafranca
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Instal·lació completa dels banys i vestidors
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2.022,78
2.766,42
4.195,07
1.168,74
1.715,42
5.137,21
146.034,80

Pressupost actuació
2.754,73
3.332,77
2.183,06
2.044,90
4.780,00
4.278,14
21.053,49
24.956,25
7.139,00
2.189,01
810,41
3.718,33
79.240,09

AJ17/ 021
P0706500F
20.34201.76200
62.847,43
Pressupost actuació
6.811,43

2. Instal·lació nou vidre a la pista de pàdel

2.089,67

3. Instal·lació de la cadira de minusvàlids a la piscina municipal i reparació del
motor de la piscina

3.000,00

4. Habilitació de la sala de columnes

5.558,92

5. Adaptació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i millora d’eficiència
energètica

3.3063,41

6. Instal·lació ACS i acumulador de 750l.

8.059,46

7. Arreglar portes, vidrieres i panys

3.170,20

8. Equipament esportiu

1.094,34

TOTAL PRESSUPOST

62.847,43

Ajuntament de Bunyola
NIF

P0701000B

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
81.399,55

Actuacions subvencionades:
1 Reparació i millora coberta pavelló Son Serra
2 Reparació espais camp de futbol
3 Reparació espais camp de futbol (CABLES)
4Reparació espais camp de futbol (Pintura vestidors)
5 Reparació espais camp de futbol (Vidres finestres camp de futbol i porta camp
de futbol)
6 Bancs camp de futbol i pavelló
7 Fontaneria camp d futbol i reparació vàlvula fontaneria
8 Grua canvi focos camp de futbol
9 Reparacions caldera i plaques solars
10 Manteniment gespa futbol
11 Execució per canvi d’ús. Nota tècnica rocòdrom
12 Execució per canvi d’ús. Factura ferrer
13 Execució per canvi d’ús. Factures tornilleria
14 Execució per canvi d’ús. Tancament rocòdrom
15 Execució per canvi d’ús. Tela PVC protecció matalassos
16 Execució per canvi d’ús. Factura vidre romput
17 Reparació i millora paviment magatzem pavelló municipal Son Serra
18 Millora travessa escalada i del paviment exterior poliesportiu
19 Reparació i millora de la zona de graderia del pavelló Son Serra
20 Renovació piscina municipal. Tancament
21 Renovació material piscina. Instal·lació gespa artificial
22 Renovació piscina municipal. Material piscina.
23 Renovació piscina municipal. Obres platja municipal.
24 Renovació piscina municipal. Compra pop piscina
25 Renovació piscina municipal. Perns i tornilleria
26 Renovació piscina municipal. Factures aparells piscina
27 Adquisició material esportiu
28. Pista vòlei platja . Execució pista vòlei platja per un canvi d’ús.
29. Pista Pàdel. Renovació i millora paviment i tancament
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Valldemossa
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AJ17/ 022

Pressupost actuació
2.601,50
1.261,96
2.703,10
3.617,90
274,62
2.058,36
698,10
629,20
2.040,20
1.013,35
900,00
3.700,00
240,00
1.560,91
600,00
585,40
4.284,27
6.213,81
4.453,53
578,74
1.124,85
484,00
1.340,68
2.117,50
678,05
3.169,76
24.533,89
4.371,27
3.564,60
81.399,55

AJ17/ 023

NIF

P0706300A

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
65.143,54

Actuacions subvencionades:
1 Reparació pavelló esportiu
2 Tancament camp de futbol
3 Tancament pista de futbol
4 Substitució cautxú gespa camp de futbol
5 Pintat pista de tennis
6 Instal·lació aixetera vestuaris poliesportiu
7 Adquisició de material esportiu
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Banyalbufar
NIF

Pressupost actuació
6.462,61
15.777,50
6.546,58
2.957, 24
5.487,35
1.141,50
26.770,76
65.143,54

AJ17/ 024
P0700700H

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)

20.34201.76200

Subvenció concedida:

6.531,23

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Adquisició porteries completes (amb reixa)
2. Adquisició estructura hexagonal per gimnàstica, muntatge de material i
tancament perimetral de àrea de psicomotricitat infantil
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Mancor de la Vall
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Substitució finestres vestidors camp de futbol
2. Reparació quadre elèctric camp de futbol
3. Impermeabilització terrat camp de futbol
4. Substitució reixes desguàs camp de futbol (fase 1)
5. Substitució reixes desguàs camp de futbol (fase 2)
6. Adquisició porteries, banquetes camp de futbol
7. Instal·lació cable subjecció xarxa camp de futbol
8. Substitució aixetes camp de futbol
9. Reparació cruis i pintar parets i baranes del camp de futbol
10. Substitució portes camp de futbol
11. Reparació bomba de reg de la gespa del camp de futbol
12. Substitució bombes depuració piscina municipal
13. Instal·lació màquina depuració amb sal piscina municipal
14. Bomba, suport dosificador i subquadre instal·lació piscina
15. Adquisició desfibril·lador piscina municipal
16. Adquisició tatami / matalàs judo pavelló
17. Reparació i millora trespol pavelló
TOTAL PRESSUPOST
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1.185,45
5.345,78
6.531,23

AJ17/ 025
P0703400B
20.34201.76200
98.882,92
Pressupost actuació
1.932,03
7.245,08
1.906,96
521,75
3.600,09
15.961,75
1.500,40
4.146,67
10.955,34
2.922,15
644,02
2.997,50
15.276,98
7.483,85
1.439,90
1.140,30
19.208,15
98.882,92

Ajuntament d’Esporles
NIF

P0702000A

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
58.225,20

Actuacions subvencionades:
1. Renovació i reparació de l’enllumenat camp de futbol Son Quint
2. Adquisició de 2 jocs de pals de volei
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
NIF

Pressupost actuació
56.870,00
1.355,20
58.225,20

AJ17/ 028
P0705100F

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
82.286,36

Actuacions subvencionades:
1. Actualització de la maquinària existent per millorar l’eficiència energètica,
reparació d’infraestructures per facilitar i millorar l’accessibilitat al recinte,
instal·lació de bancs en els vestuaris i reparació de porteries
2. Material inventariable
3. Reparació elements existents i instal·lació xarxes recinte pàdel
4. Adequació solera, instal·lació de gespa i muntatge d’aparells biosaludables i
bancs al recinte de pàdel
5. Eliminació escalons i creació rampa minusvàlids
6. Adquisició i muntatge pals ruta
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de sa Pobla
NIF

Pressupost actuació

26.537,13
9.316, 42
5.638, 11
33.132, 22
3.290,75
4371,73
82.286, 36

AJ17/ 029
P0704400A

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
120.794,30

Actuacions subvencionades:
1. Reparació i millora de les piscines exteriors (L1)
2. Millora grades camp de futbol
3. Adquisició de material esportiu inventariable
4. Renovació de vestidors Poliesportiu (1 i 2)
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Selva
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Millora piscina municipal
2. Equipar el pavelló de cortines
3. Tancament poliesportiu
4. Renovació gespa i arena camp de futbol

11

AJ17/ 026

Pressupost actuació
31.585,70
11.155,68
24.968,65
53.084,27
120.794,30

AJ17/ 030
P0705800A
20.34201.76200
56.039,17
Pressupost actuació
16.648,27
7.913,40
532,40
580,80

5. Repintar línies pista pavelló per poder fer més activitats i pista de futbet
Moscari
6. Millora evacuació aigua pistes tennis i pàdel
7. Comprar pop per neteja de piscines
8. Reposició porta accés poliesportiu sa verdal i Moscari
9. Reposició vidre pista pàdel
10. Reposició amb porta seguretat a l’armari i barres tancament
11. Instal·lació cadira elevadora piscina
12. Reposició paviment pista pàdel
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Búger
NIF

5.347,47
397,36
3.204,53
940,17
2.564,35
114,95
16.343,47
1.452,00
56.039,17

AJ17/ 031
P0700900D

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
79.178,89

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1 Millora des vestidors i poliesportiu
2 Millores piscina municipal
3 Adquisició de material

18.621,98
45.549,30

TOTAL PRESSUPOST

79.178,89

Ajuntament de Deia
NIF

15.007,61

AJ17/ 032
P07041800E

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)

20.34201.76200

Subvenció concedida:

8.318,06

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Substitució jocs psicomotricitat infantil parc infantil Can Boy
2. Compra maquines esportives cardiosaludables. Gimnas edifici Sa Tanca
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Petra
NIF

AJ17/ 033
P0704100G

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
88.266,89

Actuacions subvencionades:
1. Reforma vestidors existents zona esportiva Na Capitana
2. Canvi d’ús pista tennis pista polivalent
3. Adquisició material esportiu inventariable
4. Reforma dels banquets futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Llucmajor
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
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6.838,09
1479,97
8.318,06

Pressupost actuació
57.422,58
28.631,02
1.897,96
315,33
88.266,89

AJ17/ 034
P0703100H
20.34201.76200

Subvenció concedida:

62.674,51

Actuacions subvencionades:
1. Pavelló Reparació parquet
2. Adequació del vestidor mòdul 2 del Poliesportiu de S’Arenal
3. Reparació bomba d’aigua reg camp de futbol de Llucmajor
4. Adquisició bancs de vestidors amb sabater i penjador
5. Adquisició dues porteries camp de futbol de Llucmajor
6. Adquisició pissarres. Poliesportius de Llucmajor i s’Arenal
7. Adquisició cistelles de bàsquet. Poliesportiu de Llucmajor
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sineu
NIF

495,31
1.373,74
993,89
5.372,57
3.569,65
1.796,86
49.072,49
62.674,51 €

AJ17/ 035
P0706000G

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
72.281,57

Actuacions subvencionades:
1. Renovació del material de salvament i manteniment de la piscina municipal
2. Adquisició de material esportiu inventariable pera la pista poliesportiva de la
Plaça Es Fossar
3. Millora eficiència energètica pistes de petanca
4. Canvi d’ús pista de futbol sala per skate park
5. Reparació i manteniment espais annexes al camp de futbol i rampa
discapacitats
6. Adquisició material esportiu camp de futbol
7. Renovació dels tancaments del camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Santanyi
NIF

Pressupost actuació
3.547,88
5.690,45
3.350,39
21.164,11
13.641,73
16.505,40
8.381,61
72.281,57

AJ17/ 036
P0705700C

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
157.321,78

Actuacions subvencionades:
1. Millora piscina infantil del poliesportiu municipal
2. Reparació espais complementaris pistes de tennis municipals
3. Climatització piscina municipal
4. Millora pista futbol sala
5. Millores camp de futbol
6. Reparació espais complementaris al camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Felanitx
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Adequació instal·lació elèctrica camp de futbol Es Torrentó.
2. Nova instal·lació elèctrica als vestuaris i quadre reg del camp de futbol Sa Lleona
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Pressupost actuació

Pressupost actuació
44.041,12
11.051,35
26.114,17
32.022,89
14.698,23
29.394,02
157.321,78

AJ17/ 037
P0702200G
20.34201.76200
117.304,01
Pressupost actuació
15.120,39 €
3.634,56 €

3. Adequació paviment pista poliesportiva camp de futbol de Cas Concos
4. Enrajolar el terra de la bugaderia del camp Es Torrentó
5. Renovació del tancament del recinte esportiu
6. Instal·lació dels nous canons d’aigua pel reg de la gespa
7. Adquisició acumulador ACS pels vestuaris del camp de futbol “Es Torrentó” de Felanitx

8. Treballs canvi fosa sèptica camp de sa Lleona
9. Adquisició i muntatge de finestres d’alumini
10. Climatització de la sala multiusos del Poliesportiu Guillem Timoner
11. Instal·lació d’accés al pavelló del poliesportiu
12. Formació d’una rampa d’accés al pavelló Guillem Timoner
13. Adquisició descalcificador al camp de futbol Es Torrentó
14. Adquisició banquetes camp de futbol
15. Instal·lació d’enllumenat al camp de futbol Cas Concos
TOTALS

Patronat Municipal d’Esports de Manacor
NIF

AJ17/ 038
P570332I

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
94.227,98

Actuacions subvencionades:
1. Adquisició sistemes de seguretat cistelles de bàsquet
2. Canvi paviment Poliesportiu Miquel Àngel Nadal
3. Il·luminació LED Poliesportiu Joan Gomis
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Llubí
NIF

Pressupost actuació
3.347,10
89.320,07
1.560,90
94.227,98

AJ17/ 039
P0703000J

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Pista de Skate Board (Canvi d’ús)
2. Instal·lació d’un acumulador d’aigua calenta i plaques d’energia solar
tèrmiques.
3. Transformació pista tenis en multifuncional (pintura i pals).
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1 Reforma de banys (enlluït parets, enratjolats, fontaneria i electricitat)
2 Camp de futbol: sanejament ocas, asfaltat, neteja,millora grades i seients
grades.
3 Vestuaris: Instal·lació plaques solars, instal·lació porta de fusta.
4. Tennis: substitució de reixa i barres de ferro i pintar marques vials.
5. Piscina: reparació quadre elèctric piscina
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2.795,92 €
1.270,50 €
2.122,30 €
11.154,46€
2.651,11 €
16.977,12€
4.235 €
23.668,95€
7.718,69 €
7.907,53 €
2.675,31 €
5.553,92 €
9.818, 25 €
117.304,01 €

20.34201.76200
62.475,48
Pressupost actuació
39.540,38
21.511,00
1.424,10
62.475,48

AJ17/ 040
P0702800D
20.34201.76200
28.904,74
Pressupost actuació
3.937,11
13.761,10
3.633,63
4.405,95
3.166,95

TOTAL PRESSUPOST

28.904,74

Ajuntament de Marratxí
NIF

AJ17/ 041
P0703600G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Reparació juntes piscines municipals
2. Reparació llamperes powestar camp de futbol Pla de Na Tesa
3. Instal·lació focus al camp de futbol Sa Nova Cabana
4. Reparació parquet del poliesportiu Pla de Na Tesa
5. Reparació focus MASTER pavelló Blanquerna
6. Reparació 4 focus camp de futbol Sa Nova Cabana
7. Reparació del termo, material i obra del poliesportiu del Figueral
8. Reparació del termo, material i obra del poliesportiu del Figueral
9. Reparació fuites piscina i focus Sa Cabana
10. Reparació filtres i canvi motor piscina de Sa Cabana
11. Reparació filtres i vàlvules piscina Portol
12. Proteccions per a tub cistelles, faroles i columnes pel CEIP Ses Cases Noves
13. Instalació 3 proteccions per a postes pel CEIP Ses Cases Noves
14. Reparació de fuges i focus de la piscina del Pla de Na Tesa
15. Subministrament i instal·lació d’un descalcificador i accessoris pel camp de futbol del Pla
de Na Tesa
16. Reforma banys minusvàlids de la piscina municipal de Son Caulells
17. Reforma banys minusvàlids de la piscina municipal de Sa Cabana
18. Adquisició i instal·lació porta metàl·lica pels banys de la piscina de Son Caulellles
19. Instal·lació accessoris pels serveis banys i sanitaris del pavelló poliesportiu Blanquerna
20. Subministrament i instal·lació de gespa artificial pel camp de futbol-5 de Cas Capità
21. Muntatge i subministra de la xarxa de protecció del camp de futbol de Sa Nova Cabana
22. Reparació de juntes del parquet del pavelló del poliesportiu del Pla de Na Tesa
23. Reparació-substitució focus poliesportiu Pla de Na Tesa i reparació cistella de basquet
del pavelló Blanquerna
24. Reparació de la gespa del camp de futbol del Pla de Na Tesa
25. Reparació canvi filtres i accessoris a la piscina de Portol
26. Reparació i material per les barreres del camp de futbol de Son Caulelles
27. Instal·lació lluminàries 6 unitats pel camp de futbol de Portol
28. Instal·lació 24 lluminàries pel pavelló esportiu Costa i Llobera
29.Fabricació i instal·lació de persianes per les casetes piscines municipals
30.Substitució dels quadres elèctrics de les piscines del Pla de Na Tesa i Sa Cabana
31. Substitució de la bomba del camp de futbol Sa Nova Cabana
32. Reparació bomba camp de futbol Sa Nova Cabana
33. Substitució de la caldera del pavelló esportiu Costa i Llobera
34. Reparació bomba vertical camp de futbol Can Gaspar
35. Reparació bomba pressió i vertical camp de futbol Pla de Na Tesa
36. Instal·lació llamperes camp de futbol de Portol
37. Reparació motor piscina Sa Cabana i reparacions instal·lacions piscina Pla de Na Tesa
38. Adquisició i instal·lació alarma incendis pel pavelló esportiu CEIP Cases Noves
39. Reparació i substitució de 10 aixetes de les dutxes del camp de futbol del Pla de Na Tesa
40. Reparació i instal·lació de xarxa de protecció del camp de futbol Sa Nova Cabana
41. Reparació i canvi canonada d’aigües pluvials del poliesportiu Blanquerna

TOTAL PRESSUPOST
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91.766,55
Pressupost actuació
14.882, 64
289,48
267,37
605,00
309,06
578,72
406,58
413,12
742,03
1.308,02
2.968,80
1.486,06
626,18
2.354,66
2.517,97
10.413,26
6.029,43
803,44
2.572, 21
605,00
2.988,22
605,00
1.306,80
907,50
3.872,00
1.573,00
1562,72
8.584,22
2.503,10
4.797,65
926,64
308,00
2.427, 15
360,58
203, 28
1.318,05
2.986,82
660,15
1.658,00
1.066,65
971,99
91.766,55

Ajuntament de Fornalutx
NIF

P0702500J

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
21.792,67

Actuacions subvencionades:
1. Tancaments parcials del poliesportiu
2. Renovació cistelles de bàsquet
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Lloseta
NIF

Pressupost actuació
15.933,28
5.859,39
21.792,67

AJ17/ 043
P0702900B

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
84.934,37

Actuacions subvencionades:
1. Adquisició i reposició de material per millores en el camp de futbol
2. Nou equipament pel pavelló
3. Millores i reposició de material a la piscina
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Binissalem
NIF

Pressupost actuació
25.634,38
29.693,56
29.606,43
84.934,37

AJ17/ 044
P0700800F

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
121.388,48

Actuacions subvencionades:
1. Reparació gespa pista multiesport
2. Substitució paviment pista tennis
3. Millora gespa camp de futbol
4. Reparació coberta bàsquet
5. Reparació escala pavelló
6. Reparació porta corredissa
7. Reparació paret tancament
8. Accés exterior pista de pàdel
9. Millora il·luminació camp de futbol
10. Adquisició material esportiu inventariable
11. Reparació caldera aigua calenta vestidors
12. Renovació portes pavelló
13. Millora accessibilitat rampa i barana camp de futbol
14. Millora accessibilitat entrada i accessos poliesportiu
15. Millora accessibilitat eliminació barreres arquitectòniques voltants bar
poliesportiu
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Campos
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
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AJ17/ 042

Pressupost actuació
7.719,80
17.122,95
2.395,80
2.516,80
1.945,18
1.739,38
4.631,88
1.542,75
11.291,97
4.834,42
5.933,29
12.173,43
12.334,80
20.131,32
15.074,11
121.388,48

AJ17/ 045
P0701300F
20.34201.76200

Subvenció concedida:

94.894,49

Actuacions subvencionades:
A. Remodelació i millora pista d’atletisme
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Pollença
NIF

94.894,49
94.894,49

AJ17/ 046
P0704200E

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
29.540,20

Actuacions subvencionades:
1. Parc infantil psicomotricitat poliesportiu
2. Estructura infantil sala poliesportiu Port de Pollença
3. Postes tennis pistes tennis poliesportiu Pollença
4. Compra fregadora COMAC INNOVA pista bàsquet Poliesportiu de Pollença
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Maria de la Salut
NIF

Pressupost actuació
7.253,95
14.768,05
470,69
7.047,51
29.540,20

AJ17/ 047
P0703500I

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
72.326,57

Actuacions subvencionades:
1. Instal·lació gespa piscina
2. Millora tancament i reforçament tancament /perímetre poliesportiu
3. Tancament vestidors, escalfadors i millora tancament pistes de tennis
4. Substitució paviment pavelló semicobert poliesportiu
5. Substitució paviment pista de tennis per paviment sintètic de resina i
renovació de la paret de formigó separadora de la pista de tennis i piscina
6. Adquisició material esportiu Poliesportiu
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sencelles
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Adquisició material esportiu Pavelló i reparació vestidors (reixa)sol
2. Adquisició Material esportiu pavelló: 2 ales pràctica skate
3. Habilitació zona psicomotricitat
4. Adquisició material esportiu (ping pong) pavelló
5. Adquisició de 6 màquines d’exercici biosaludable
6. Canvi enllumenat pavelló municipal
7. Reducció consum aigua piscina.
8. Adquisició porteries futbol sala amb ancoratges
9. Adquisició material esportiu basquet
10. Adquisició material esportiu pavelló (dansa i porteria futbol)
11. Cadira Socorrista

17

Pressupost actuació

Pressupost actuació
10.669,66
889,35
2.687,59
25.400,96
18.587,42
14.091,62
72.326,57

AJ17/ 048
P0704700D
20.34201.76200
57.459,80
Pressupost actuació
14.290,10
12.104,84
11.997,15
3.073,40
3.308,14
980,05
1.306,80
1.384,24
774,54
1.999,26
617,10

12. Coberta banquetes camp de futbol
13. Reparació quadres elèctrics piscina
14. Reparació bomba piscina
15. Reparació quadres elèctrics piscina
16. Reparació tancaments piscina
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Santa Margalida
NIF

AJ17/ 049
P0705500G

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
75.568,14

Actuacions subvencionades:
1. Compra material Skate
2. Compra material porteries SM
3. Renovació paviment pistes de pàdel
4. Renovació enllumenat pistes de tennis
5. Renovació enllumenat camp de futbol
6. Renovació paviment piscina municipal
7. Renovació pas vianants
8. Reparació vestuaris i caldera solar
9. Reparació pèrgoles i vestidors
10. Reparació coberta camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Consell
NIF

Pressupost actuació
13.485,45
3.389,56
4.840,00
21.598,50
8.123,94
9.665,96
879,18
2.899,06
5.311,67
5.374,82
75.568,14

AJ17/050
P0701600I

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:

20.34201.76200
84.546,33

Actuacions subvencionades:
1. Reconstrucció paret del perímetre exterior del camp d’esports.
2. Nova instal·lació elèctrica torres llums camp de futbol municipal.
3. Nou tancament de les pistes de tennis municipals.
4. Pavimentació perímetre exterior del pavelló municipal
5. Reposició motor trifàsics cistelles bàsquet del pavelló municipal i instal·lació
de dispositius de seguretat.
6. Reposició bomba aigua municipal.
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Campanet
NIF
Aplicació pressupostaria (exercici 2017)
Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Instal·lació de plaques tèrmiques.
2. Creació d’una zona d’exercicis biosaludables.
3. Joc de porteries d’alumini de futbol 7.
4. Millora eficiència energètica amb la substitució de 24 bombetes leds.
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2.163,60
1.201,31
368,35
1.185,78
705,14
57.459,80

Pressupost actuació
20.104,89
13.081,79
18.422,26
16.940,00
14.488,18
1.509,21
84.546,33

AJ17/ 051
P0701200H
20.34201.76200
62.565,32
Pressupost actuació
2.801,30
14.011,80
3.084,57
17.932,20

5. Reparació de l’impermeabilització de les claraboies del pavelló.
6. Reparació parets pavelló.
7.Canvi de paviment.
8. Adquisició de màquina per neteja fons piscina.
TOTAL PRESSUPOST

8.519,47
3.311,33
10.067,20
2.837,45
62.565,32

Ajuntament de Santa Eugènia

AJ17/ 052

NIF

P0705300B

Aplicació pressupostaria (exercici 2017)

20.34201.76200

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

86.650,18
Pressupost actuació

1. Millores en el camp de futbol
2. Reforma i nou condicionament vestuaris
3. Millores a la piscina municipal
4. Reparacions pavelló
TOTAL PRESSUPOST

16.001,16
41.017,57
28.798,04
833,41
86.650,18

Annex 2 Concessió de subvencions per les actuacions de manteniment i millora
d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca s’han de finalitzar abans del 31
de desembre de 2018
Ajuntament d’Algaida

AJ17/001

NIF

P0700400E

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Renovació de la gespa municipal (al camp municipal Sa
Porassa)

195.546,89

TOTAL PRESSUPOST

195.546,89

Ajuntament de Santa Maria

AJ17/002

NIF

P0705600E

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

75.000,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

150.000,00
Pressupost actuació

1. Execució de les obres al Pavelló Municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Andratx
NIF
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150.000,00
150.000,00

AJ17/003
P0700500B

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Projecte de millora i modernització del camp municipal
d’esports Sa Plana
2. Projecte de millora de les instal·lacions esportives de Sant
Elm
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Capdepera

265.011,72
56.470.34
321.482,06

AJ17/004

NIF

P0701400D

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Renovació pista atletisme

380.000,00
50.000,00

2. Renovació accés recinte poliesportiu
3. Accés mitjançant torns, digitalitzar els carnets per accedir i facilitar
l’accés als usuaris.
4. Substitució paviment pavelló

25.000,00
60.000,00
54.425,80
12.543, 22
581.969,02

5. Coberta pavelló cobert
6. Grada desmuntable

TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Calvià

AJ17/005

NIF

P0701100J

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Subministrament, col·locació i muntatge xarxes fons cf S. Ferrer i Pol.
Santa Ponça
2. Obres substitució gespa artificial cf Pol. Magaluf
3. Obres rehabilitació vestidors instal·lació poliesportiva Pol. Santa
Ponça
4. Obres gasificació caldera climatitzadora Piscina Peguera
5. Nova xarxa reg camp futbol Son Ferrer
6. Renovació equipament piscina Palau Esports Calvià
7. Obres substitució paviment pista poliesportiva Pav. Son Ferrer
8. Obres substitució gespa artificial cf7 zona esportiva Son Caliu
9. Sanetjament coberta graderia camp de futbol Pol.Magaluf
10. Renovació aljub i xarxa reg camp de futbol Pol. Peguera
11. Reposició deshumentadora Piscina Sta. Ponça
12. Reparació deshumentadora i bomba calor pol. Esports Calvià
13. Reparació deshumentadora Piscina S.Ferrer
14. Reparació deshumentadora Piscina Son Caliu
15. Reparació deshumentadora Piscina Peguera
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162.465,46
Pressupost actuació
17.920,66
172.785,07
91.893,45
90.803,28
25.501,09
21.127,76
67.499,85
59.256,12
106.000,00
40.000,00
35.000,00
7.316,99
3.984,44
4.362,68
5.322,11

TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Muro

748.773,50

AJ17/ 006

NIF

P0703900A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Adequació pista d’atletisme
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sant Joan

299.461,96
299.461,96

AJ17/ 007

NIF

P0704900J

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

33.275,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

33.275,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

66.550,00
Pressupost actuació

1. Transformació del recinte en pista de pàdel
2. Transformació del recinte en pista de futbol 3 x 3
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Ariany

34.485,00
32.065,00
66.550,00

AJ17/ 008

NIF

P0706600D

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

76.892,74

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

76.892,74

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

153.785,48
Pressupost actuació

1. Renovació del tancament de la pista poliesportiva i canvi
d’ús de la mateixa
2. Eliminació i fuites d’aigua de la piscina municipal
3.Subministre i col·locació de gespa sintètica a la pista de
tennis existent
4. Asfalt i condicionament de l’aparcament de les instal·lacions
5. Millora accessibilitat banys piscina municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Son Servera

73.622, 26
11.596,48
14.943,50
25.056,50
28.566,74
153.785,48

AJ17/ 009

NIF

P0706200C

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
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162.465,46

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Substitució paviments esportius, gespa del camp de futbol Ses Eres

191.150,96
41.140,00
232.290,96

2. Substitució de coberta Poliesportiu Es Pinaró
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Alcúdia

AJ17/ 010

NIF

P0700300G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Reparació de pistes esportives
TOTAL PRESSUPOST
Ajuntament de Montuïri

472.230,22
472.230,22
AJ17/ 011

NIF

P0703800C

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

73.620,97

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

73.620,97

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

147.241,94
Pressupost actuació

1. Millora vestidors instal·lació fontaneria pavelló camp de
futbol
2. Reparació coberta del pavelló
3. Millora paviment piscina municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Costitx

13.832,04
66.251,73
67.158,17
147.241,94

AJ17/012

NIF

P0701700G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1 Pista multiesportiva
2 Execució coberta pista pàdel
3 Projecte de l’eficiència energètica de la piscina municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Puigpunyent

36.625,73
123.330,46
41.226,10
201.182,29

AJ17/ 013

NIF

P0704500H

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
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162.465,46

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Reforma integral camp Futbol de Puigpunyent
2. Remodelació pista tennis de Puigpunyent
3. Substitució tancament pista poliesportiva Puigpunyent
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Ses Salines

350.000,00
104.126,20
7.500,00
461.626,20

AJ17/ 014

NIF

P0705900I

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Convertir pistes de tennis en pista multifuncional coberta a
l’equipament esportiu de Ses Salines

198.490,22

TOTAL PRESSUPOST

198.490,22

Ajuntament d’Estellencs

AJ17/ 015

NIF

P0702100I

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

75.000,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

150.000,00
Pressupost actuació

1. Pista de skate
2. Pista de pàdel
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sóller

74.485,11
75.514,89
150.000,00

AJ17/ 016

NIF

P0706100E

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

80.859,20

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

80.859,20

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

161.718,40
Pressupost actuació

1. Projecte de reforma dels vestidors des Puig
2. Projecte de reforma dels vestidors camp de futbol
3. Projecte de reforma dels edificis annexes al camp de futbol
4. Projecte de reparació del tancament perimetral del camp de
futbol
5. Adquisició i instal·lació marcador electrònic al camp de
futbol
6. Millora del grada del camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Entitat local menor Palmanyola
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90.750,00
48.455, 20
9.438,00
1.391,50
3.500,00
8.193,70
161.718,40

AJ17/ 017

NIF

P0700002L

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76800

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76800

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Millora camp de futbol
2. Millora regadiu camp de futbol
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Artà

151.621,47
41.473,63
193.095,10

AJ17/018

NIF

P0700600J

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. 1ª fase d’execució del projecte de reforma interior del Poliesportiu
Municipal d’Artà

622.042,55

TOTAL PRESSUPOST

622.042,55

Ajuntament d’Alaró

AJ17/ 019

NIF

P0700100A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1 Recuperació Futbol 7
2 Tancament Pavelló
3 Millora dels vestuaris camp de futbol i pavelló cobert
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Porreres

120.000,00
70.000,00
3.969,68
193.969,68

AJ17/ 020

NIF

P0704300C

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Pista Tennis del camp ses Forques. Substitució del paviment i del
tancament perimetral de la pista
2. Millora eficiència energètica Pavelló municipal. Instal·lació de
plaques solars, substitució del sistema d’il·luminació i sortida
emergència
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162.465,46
Pressupost actuació
39.564,19
57.368,72

3. Piscina Poliesportiu Ses Forques. Reforma piscina per donar-li més
profunditat

71.923,01

TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Vilafranca

168.855,92

AJ17/ 021

NIF

P0706500F

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

76.249,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

76.248,99

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

152.497,99
Pressupost actuació

1. Adaptar la pista de tenis existent a la mida reglamentària

35.483,25

2. Renovar el paviment piscina en mal estat

15.201,23

3. Marcatge del paviment de futbol sala, basquet i voleibol

4.646,40

4. Substitució coberta camp de futbol

16.577,00

5. Instal·lació cortines inclosa la part elèctrica

54.801,79

6. Instal·lació porta corredera de camp de futbol

2.795,10

7. Habilitar una rampa de minusvàlids per accedir a les pistes
de pàdel

5.193,71

8. Instal·lació d’extracció i aportació d’aire al pavelló
6.083,28
9. Adquisició de 4 bancs metàl·lics pels jugadors, 10
espatlleres, maquinària, cadires per les grades i pals de
voleibol

1.1716,23

TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Bunyola

152.497,99

AJ17/022

NIF

P0701000B

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Adaptació acústica del pavelló i compra moqueta gimnàstica
2. Reparació marge camp de futbol
3. Reparació i millora del parc infantil recinte escolar
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Valldemossa

83.753,60
155.000,00
31.200,00
269.953,60

AJ17/ 023

NIF

P0706300A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
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162.465,46

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1 Adequació del pavelló municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Banyalbufar

190.000,00
190.000,00

AJ17/ 024

NIF

P0700700H

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

21.783,11

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

21.783,10

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

43.566,21
Pressupost actuació

1. Renovació de tancament pista poliesportiva i inversió millora
eficiència energètica pista poliesportiva, substitució i millora paviment
de pista esportiva
2 Substitució i millora del paviment àrea psicomotricitat infantil

27.110,21
16.456,00

TOTAL PRESSUPOST

43.566,21

Ajuntament de Mancor de la Vall

AJ17/ 025

NIF

P0703400B

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

75.000,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

150.000,00
Pressupost actuació

1. Reconversió magatzem a vestidor i nou magatzem pavelló municipal

70.000,00
50.000,00

2. Substitució focus camp de futbol
3. Reforma unificant vestidor àrbitre i sala annexa en un sol vestidor
(camp de futbol)
4. Reparació trespol terrassa piscina i reparació punts concrets de
l’interior de la piscina
5. Instal·lació nau prefabricada al camp de futbol

10.000,00
12.000,00
8.000,00

TOTAL PRESSUPOST

150.000,00

Ajuntament d’Esporles

AJ17/ 026

NIF

P0702000A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

74.490,61

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

74.490,61

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

148.981,22
Pressupost actuació

1. Renovació i reparació dels vestidors camp de futbol
2. Adquisició marcador electrònic camp de futbol
3. Renovació i reparació vestidors CEIP Gabriel Comas i Ribas
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament d’Inca
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134.916,33
4.727,83
9.337,06
148.981,22

AJ17/ 027

NIF

P0702700F

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Mesures de millora d’eficiència energètica del pavelló municipal
d’Inca
2. Mesures de millora d’eficiència energètica del palau municipal
d’esports

254.578,47
34.947,09

TOTAL PRESSUPOST

289.525.56

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

AJ17/ 028

NIF

P0705100F

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Reforma i ampliació dels vestidors del poliesportiu Son Carrió

263.287,68

TOTAL PRESSUPOST

263.287,68

Ajuntament de sa Pobla

AJ17/ 029

NIF

P0704400A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Nou del paviment i suport xarxes de les pistes de tennis del
poliesportiu

80.266,56

2. tancament translúcid de policarbonat

108.126,41

3. Renovació de vestidors (Millora dels vestuaris 3 i 4, àrbitres i
dependències fisioteràpia)

69.499,93

TOTAL PRESSUPOST

257.892,90

Ajuntament de Selva

AJ17/ 030

NIF

P0705800A

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. 1ª Fase millora eficiència energètica equipaments esportius del municipi
de Selva
2. 2ª Fase millora eficiència energètica equipaments esportius del municipi
de Selva
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162.465,46
Pressupost actuació
149.994,38
36.587,86

TOTAL PRESSUPOST

186.582,24

Ajuntament de Búger

AJ17/ 031

NIF

P0700900D

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

73.144,85

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

73.144,85

Subvenció concedida:

146.289,70

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1 Rehabilitació paviment pista multiesportiva
2 Tancament pista multiesportiva i xarxa de protecció
3 Renovació pavimentació sistema sportplus damunt asfalt
4 Tancament lateral entre l’àrea d’estacionament i vestidors
camp futbol
5 Millora del accés al camp de futbol 7 del poliesportiu municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Deià

38.012,27
17.820,00
24.570,00
3.105,00
62.782,43
146.289,70

AJ17/ 032

NIF

P07041800E

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

57.848,45

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

57.848,45

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

115.696,90
Pressupost actuació

1. Pista de tennis. Reforç mur contenció, xarxa de drenatge.
Reparació paviment i substitució tancament
2. Reforma pista poliesportiva. Substitució paviment i tancament
i adquisició material esportiu inventariable
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Petra

30.000,00
85.696,60
115.696,90

AJ17/ 033

NIF

P0704100G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Canvi de llums al camp de futbol
2. Canvi de ferm pistes pàdel
3. Canvi de gespa camp de futbol 7
4. Canvi de tancament pista de pàdel
5. Canvi de pis pista de pàdel
6. Canvi de tancament devora pavelló, zona futbol 7 i piscina
7. Canvi de cortines pavelló
8. Canvi de pis piscina
9. Canvi pis pavelló
10. Material esportiu inventariable
TOTAL PRESSUPOST
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162.465,46
Pressupost actuació
49.000,00
5.600,00
9.500,00
22.000,00
8.000,00
10.500,00
12.000,00
13.000,00
24.000,00
12.000,00
165.600,00

Ajuntament de Llucmajor

AJ17/ 034

NIF

P0703100H

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Reforma vestidors i reforçament estructural grades del
Poliesportiu de S’Arenal
2. Poliesportiu de Llucmajor. Adquisició 2 moquetes gimnàstica
3. Pista Poliesportiva Cala Pi. Millora paviment de la pista i
adquisició porteries de futbol i cistelles de bàsquet
4. Poliesportiu de S’Arenal. Compra porteries futbol 7
5. Pista Poliesportiva Las Palmeras. Rehabilitació paviment pista
de futbol 5 i marcatge. Adquisició de porteries i cistelles de
bàsquet
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sineu

193.004,94
16.158,60
36.486,72
4.696,66
36.486,72
286.833,64

AJ17/ 035

NIF

P0706000G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

74.839,72

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

74.839,71

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

149.679,43
Pressupost actuació

1. Construcció de túnel d’accés soterrani instal·lació Sa Voltadora
2. Aplicació de retoping de les 3 pistes de tenis del poliesportiu
3. Arranjament de la pista poliesportiva de la Plaça Es Fossar
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Santanyi

60.918,95
18.150,00
70.610,48
149.679,43

AJ17/ 036

NIF

P0705700C

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

71.879,38

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

71.879,37

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

143.758,75
Pressupost actuació

1. Substitució coberta camp de futbol
2. Substitució coberta pavelló municipal
3. Millora eficiència energètica pavelló municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Felanitx
NIF
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50.129,82
79.159,75
14.469,18
143.758,75

AJ17/ 037
P0702200G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:

162.465,46

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Renovació del tancament perimetral al camp de futbol Es Torrentó

8.585,00 €
9.655,80 €
35.473,36 €
1.919,06 €
20.179,68€
13.610,59 €
11.082,30 €
10.486,07 €
19.118,00 €
33.715,44 €
163.825,30

2. Adequació paviment pista poliesportiva camp de futbol de Cas Concos
3. Arranjament de la coberta telescòpia de la piscina municipal
4. Renovació del tancament perimetral al pavelló Antoni Penya
5. Adequació dels vestuaris del camp de futbol de Cas Concos del Cavaller
6. Tractament de protecció anticorrosiu de l’estructura exterior del pavelló
7. Tractament de protecció anticorrosiu de l’estructura interior del pavelló
8. Impermeabilització coberta exterior del pavelló Guillem Timoner
9. Renovació del paviment de les pistes de pàdel del camp d’esports
10. Renovació del paviment de les pistes de tennis del camp d’esports

TOTAL PRESSUPOST

Patronat Municipal d’Esports de Manacor

AJ17/ 038

NIF

P570332I

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:

162.465,46

Actuacions subvencionades:

Pressupost actuació

1. Acondicionament pista de Cala Murada
2. Cortines Poliesportiu Miguel Àngel Nadal
3. Vestidors Pavelló S’Illot
4. Pintar estructura Pavelló S’Illot
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Llubí

55.000,00
40.000,00
92.000,0
17.541,25
204.541,25

AJ17/ 039

NIF

P0703000J

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Reforma piscina Municipal
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

245.442,62
245.442,62

AJ17/ 040

NIF

P0702800D

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
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162.465,46
Pressupost actuació

1 Projecte de reforma banys poliesportiu.
2 Vestuaris: instal·lació de panells radiants eficients
3 Tennis: Marcatge pista de tennis, acondicionament paviment,
compra de reds.
4 Piscina: arreglo revestiment i neteja, substitució peces de reg
5 Futbol: col·locació porteries futbet, instal·lació red. Marcatge
camp de futbol
6 Pista poliesportiva: rehabilitació: regularització terreny,
subministra i instal·lació de tancament i paviment.
Col·locació de jocs biosaludables
7 Pistes multiesportiva: rehabilitació (regularització terreny,
subministrament i instal·lació de tancament i paviment)
Col·locació de jocs biosaludables
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Marratxí

38.989,18
4.244,68
47.457,99
85.293,45
25.927,71
22.844,30

59.451,52
284.208,54

AJ17/ 041

NIF

P0703600G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Coberta metàl·lica lleugera per la pista del poliesportiu del Pla
de Na Tesa
2. Coberta metàl·lica lleugera per la pista del poliesportiu de Can
Farineta
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Fornalutx

147.000,00
245.700,00
392.700,00

AJ17/ 042

NIF

P0702500J

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

74.999,99

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

149.999,99
Pressupost actuació

1. Enllumenat pistes esportives Poliesportiu Sa Rutlana
2. Renovació del paviment pista esportiva Poliesportiu Sa Rutlana
3. Porteries, xarxes protecció Poliesportiu Sa Rutlana
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Lloseta

27.278,83
116.181,21
6.539,95
149.999,99

AJ17/ 43

NIF

P0702900B

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Projecte de renovació del paviment esportiu del camp de
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162.465,46
Pressupost actuació
191.969,39

futbol de LLoseta
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Binissalem

191.969,39

AJ17/ 044

NIF

P0700800F

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Tancament pista basquet
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Campos

264.830,11
264.830,11

AJ17/ 045

NIF

P0701300F

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Subministrament i instal·lació de paviment esportiu per a la
pràctica d’atletisme
2. Subministra i instal·lació de paviment esportiu a pista futbolet i
bàsquet
3. Reparació marcatge pista futbol sala i pista bàsquet
4. Adquisició de material esportiu
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Pollença

120.591,08
48.593,60
1.294,70
11.511,64
181.991, 02

AJ17/ 046

NIF

P0704200E

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Canvi superfície gespa pistes tennis Poliesportiu de Pollença
2. Canvi paviment tartan pista atletisme Poliesportiu de Pollença
3. Substitució superfície pavelló del Poliesportiu de Pollença
4. Rehabilitació vestidors camp de futbol del Poliesportiu de
Pollença
5. Millora eficiència energètica de pavelló, piscina, pistes de
tennis de les zones poliesportives de Pollença i del Port de
Pollença
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Maria de la Salut
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68.999,04
254.347,93
141.521,60
335.327,79
100.000,00
900.196,36

AJ17/ 047

NIF

P0703500I

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

75.000,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

150.000,00
Pressupost actuació

1. Tancament total pavelló semicobert i banys del pavelló
2. Remodelació pista pàdel
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Sencelles

115.000,00
35.000,00
150.000,00

AJ17/ 048

NIF

P0704700D

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

73.204,05

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

73.204,04

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

146.408,09
Pressupost actuació

1. Renovació sanitaris i aixetes vestidors pavelló
2. Renovació enllumenat pavelló municipal interior i exterior
3. Substitució gespa camp futbet
4. Portes vestidors i banys pavelló. Miralls sala de dansa
5. Renovació tancaments poliesportiu
6. Renovació termos i funcionament amb plaques solars
7. Instal·lació elevador hidràulic piscina per accés persones amb
mobilitat reduïda
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Santa Margalida

9.634,26
22.815,78
29.151,32
19.134,70
40.540,00
18.359,33
6.772,70
146.408,09

AJ17/ 049

NIF

P0705500G

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Projecte d’adequació i repavimentació de pistes de tennis
TOTAL PRESSUPOST

Ajuntament de Consell

230.232,85
230.232,85

AJ17/050

NIF

P0701600I

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Reforma dels vestuaris de: camp de futbol, pistes de pàdel i
tennis.
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162.465,46
Pressupost actuació
40.000,00

2. Millora depuració piscina municipal.
3. Renovació del formigó del camp de futbol.
4. Adquisició de material: 4 canastres per renovació de les
existents al pavelló i tubs i xarxes de protecció darrera les
porteries de futbol.
5. Substitució de tancament a la pista de futbet.
6. Substitució de pavimentació pavelló.
7. Arreglar pistes de tennis (trespol xarxa, seients).
8. Adequació coberta pavelló
TOTAL PRESSUPOST

10.000,00
40.000,00
7.500,00

14.000,00
90.000,00
30.000,00
50.000,00
281.500,00

Ajuntament de Campanet

AJ17/ 051

NIF

P0701200H

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

81.232,73

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

81.232,73

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:

162.465,46
Pressupost actuació

1. Reconversió d’un espai amb vestidors.
TOTAL PRESSUPOST

164.344,57
164.344,57

Ajuntament de Santa Eugènia

AJ17/ 052

NIF

P0705300B

Aplicació pressupostaria (exercici 2018)

20.34201.76200

75.000,00

Aplicació pressupostaria (exercici 2019)

20.34201.76200

75.000,00

Subvenció concedida:
Actuacions subvencionades:
1. Coberta pista bàsquet
2. Condicionament pista de tennis
3. Adquisició de nou equipament de pavelló multiesports
4. Millora d’accés de persones amb mobilitat reduïda a la piscina
TOTAL PRESSUPOST

150.000,00
Pressupost actuació
126.137,21
12.636,00
2.541,00
8.685,79
150.000,00

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES,
ENREGISTRAMENTS SONOR I AUDIOVISUALS, I PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS DEL SERVEI DE CULTURA I A LA
XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE MALLORCA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT (LOT 3).
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.
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Núm. d’expedient: 2015/1 (perfil del contractant 2017/7).
2. Es va donar compliment a la Resolució del Tribunal Administratiu Central de
recursos contractuals núm. 918/2017 de dia 11 d’octubre de 2017 (recurs núm.
831/2017 C.A. de Illes Balears 47/2017) que ordenava la no exclussió de Nova Galicia
Edicions S.L i la retroacció de les actuacions al moment de subsanació de la
documentació requerida.
3. La mesa de contractació, reunida el dia 30 d’octubre de 2017 va fer la proposta
d’adjudicació del lot 3 a NOVA GALICIA EDICIONS, SL - NIF B36818003.
4. Dia 14 de novembre de 2017 es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de
l’expedient 2015/1 (perfil del contractant 2017/7).
Fonaments
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, proposo al vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports, que elevi al Consell Executiu l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar el contracte de publicacions periòdiques (lot 3) 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), al següent licitador: NOVA
GALICIA EDICIONS, SL - NIF B36818003, de conformitat amb l’acta de la mesa de
contractació de dia 30 d’octubre.
Amb subjecció estricta als Plecs de clàusules administratives particulars, al de
prescripcions tècniques i a la seva oferta económica amb un percentatge de descompte
del 5,10% sobre els preus de venda al públic, amb una capacitat de subministrament de
1.472 títols, amb informació d’incidències diària i un servei de novetats mensual .
Disposar una despesa màxima per un import de cent setanta mil euros amb dos cèntims
(170.000,00 €), que es corresponen:
-
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Per adquisició: cent trenta-nou mil sis-cents nou euros amb seixanta-sis
cèntims (139.609,66 €); que resulten de cent trenta-quatre mil dos-cents

quaranta euros amb sis cèntims (134.240, 66 €) de base imposable i cinc-mil
tres-cents seixanta-nou euros amb seixanta cèntims (5.369,60) del 4% de
l’IVA.
-

Per distribució: trenta-mil tres-cents noranta euros amb trenta-sis cèntims
(30.390,36 €); que resulten de vint-i-cinc mil cent setze euros (25.116,00 €)
de base imposable i cinc-mil dos-cents setanta-quatre euros amb trenta-sis
cèntims (5.274,36 €) del 21% de l’IVA

Despesa que s’ha de finançar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Any 2017
Partida pressupostària: 20 33210 22001; número de referència: 22017000009:
49.583,33 €
Document comptable A amb núm. operació anterior: 220170013263
Any 2018
Partida pressupostària: 20 33210 22001: 85.000,00 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000157
Any 2019
Partida pressupostària: 20 33210 22001: 35.416,67 €
Document comptable A amb núm. apunt previ: 22017000157
2. Requerir a l’adjudicatari 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.
3. Designar responsable del contracte al Sr. Francesc Riera Vayrera, cap de servei de
Cultura.
4. Retornar a l’empresa Distribuïdora Rotger, SL – NIF B36818003, la fiança del
contracte núm. de referència 111-17PR-CN-7550085, localitzador: 0921800007563, en
concepte de dipòsit de l’aval constituït el 14-08-2017 en la Tresoreria del Consell de
Mallorca per un import de vuit-mil tres euros amb vuitanta-sis cèntims (7.967,80 € de
fiança + 36,06 de taxa = 8.003,86 €)
5. Notificar aquest acord a la resta d’empreses licitadores del lot 3, al responsable del
contracte i a la Intervenció General.
6 . Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què fa referència l’article
40 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant el Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de
l’endemà de trametre la notificació d’aquesta resolució.
En tot cas, heu de presentar necessàriament l’escrit d’interposició del recurs en el
registre del Consell Insular de Mallorca o en el registre del Tribunal Administratiu
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Central de Recursos Contractuals (Av. del General Perón, núm. 38, 28020 Madrid;
<http://tribunalcontratos.gob.es>) i hi heu d’adjuntar la documentació que estableix
l’article 44.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, que és la següent:
a) El document que acredita la vostra representació, tret que figuri unit a les
actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, al qual podeu
sol·licitar que estengui un certificat per unir-lo al procediment.
b) El document o documents que acrediten la vostra legitimació quan la tingueu
perquè us l’ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que és objecte de recurs, o indicació de
l’expedient en què s’ha dictat o del diari oficial o perfil de contractant en què s’ha
publicat.
d) El document o documents en què fonamentau el vostre dret.
e) El justificant d’haver anunciat prèviament la interposició del recurs.
Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 44.1 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, heu d’anunciar la interposició d’aquest recurs per
mitjà d’un escrit que heu de presentar davant el Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca en el termini previst en
l’apartat anterior per interposar el recurs, i en el qual heu d’especificar l’acte del
procediment que n’ha de ser objecte.
En cas que no opteu per aquesta via, podeu interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà
d’haver rebut la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA A L’ACORD, DE 12 DE
JULIOL DE 2010, ENTRE LA FUNDACIÓN BIODIVERSITAT I EL CONSELL
DE MALLORCA PER EL QUE ES DETERMINEN LES CONDICIONS D’ÚS I
GESTIÓ DE LA FINCA DE RAIXA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Atés que la finca Raixa és propietat de la Fundació Biodiversidad en 2/3 parts i del
Consell de Mallorca en 1/3 part.
Atés que en data 12 de juliol de 2010, es va formalitzar el “Acuerdo entre la Fundación
Biodiversidad y el Consell de Mallorca, por el que se determinan las condiciones de uso
y gestión de la finca Raixa”, amb una vigència de 40 anys i pel qual s’acordà que
correspon al Consell de Mallorca l’exclusiva responsabilitat de la gestió de la finca
Raixa i la determinació dels seus usos.
Així mateix l’esmentat acord estableix que, des de l’1 de gener de 2012 i per un termini
de 5 anys, prorrogables, la Fundación Biodiversidad se farà càrrec anualment de les 2/3
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parts de les despeses de manteniment de la finca fins a un import màxim de
216.667,00€.
Atés que a la reunió de la Comissió de seguiment de l’esmentat conveni, celebrada en
data 7 de febrer de 2017, es va acordar prorrogar l’esmentat acord de finançament per
un termini de 4 anys
Atés l’informe, de data 5 d’octubre de 2017, del director insular de Presidència i
Relacions Institucionals que justifica i proposa la tramitació de l’aprovació de la
Addenda a l’acord, de 12 de juliol de 2010, entre la Fundación Biodiversidad i el
Consell de Mallorca per el que es determinen les condicions d’ús i gestió de la Finca
Raixa, ja que es considera que el fet que la Fundación Biodiversitat sigui propietària de
2/3 parts de la finca Raixa explica la seva participació en el seu finançament amb el
mateix percentatge.
Atès l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència, de dia 24 d’octubre de 2017.
Atès el previst a l’art. 28 d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca en relació a
la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a la
competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de la
seva quantia
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.-Aprovar l’Addenda a l’acord, de 12 de juliol de 2010, entre la Fundación
Biodiversidad i el Consell de Mallorca per el que es determinen les condicions d’ús i
gestió de la finca Raixa, que s’adjunta, per tal d’ampliar per un període de quatre anys
l’acord de finançament en virtut del qual la Fundacion Biodiversidad se farà càrrec
anualment de les 2/3 parts de les despeses de manteniment de la finca fins a un import
màxim de 216.667,00€.
2.- Comunicar aquest acord a Intervenció General i a la Fundació Biodiversidad.
PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS ARITMÈTICS A
L’ACORD D’APROVACIÓ, ALS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I
AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DE SERVEI D’INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DEL CONSELL DE
MALLORCA, DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS I DEL
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL.
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 s’està tramitant
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.
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Atès que s’han detectat errors en les operacions aritmètiques a l’acord d’aprovació
d’aquest expedient de contractació aprovat pel Consell Executiu del Consell de
Mallorca en sessió de dia 13 de setembre de 2017 així com als plecs de prescripcions
tècniques i als plec de clàusules administratives particulars . Aquests errors són clars i
evidents, i no requereixen de cap qualificació jurídica o valoració tècnica
Atès l’informe del cap de servei de la secretaria tècnica del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència de dia 16 de novembre de 2017.
Atès el previst a 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.
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que estableix que les Administracions
Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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.- Rectificar el punt numero 6 de l’acord d’aprovació d’aquest expedient de
contractació aprovat pel Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 13 de setembre
de 2017 en el sentit següent,
Allà on diu:
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€)
Ha de dir:
6.Autoritzar la despesa per l’import total de dos milions sis-cents tres mil nou-cents
noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims (2.603.999,99€)
2.- Rectificar l’apartat A.: “Pressupost de licitació”, del quadre de característiques del
contracte del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació
Allà on diu:
A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
A.3. Lots
Els licitadors han d’optar a tots els lots, en cas contrari quedaran exclosos de la licitació
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Pressupost de despesa màxima de cada lot Pressupost de despesa màxima de
(excloent-ne l’IVA):
la totalitat dels lots (excloent-ne
l’IVA):
Lot 1: 1.792.561,98€
Lot 2: 297.520,66€

2.152.066,10€

Lot 3: 61.983,46€
IVA del lot 1: 376.438,02€

IVA de la totalitat dels lots:

IVA del lot 2: 62.479,34€

451.933,89€

IVA del lot 3: 13.016,53€
Total del lot 1: 2.169.000,00€

Import de la totalitat dels lots:

Total del lot 2: 360.000,00€

2.603.999,94€

Total del lot 3: 74.999,99€
Ha de dir:
A.3. Lots
Els licitadors han d’optar a tots els lots, en cas contrari quedaran exclosos de la licitació
Pressupost de despesa màxima de cada lot Pressupost de despesa màxima de
(excloent-ne l’IVA):
la totalitat dels lots (excloent-ne
l’IVA):
Lot 1: 1.792.561,98€
2.152.066,10€
Lot 2: 297.520,66€
Lot 3: 61.983,46€
IVA del lot 1: 376.438,02€

IVA de la totalitat dels lots:

IVA del lot 2: 62.479,34€

451.933,89€

IVA del lot 3: 13.016,53€
Total del lot 1: 2.169.000,00€

Import de la totalitat dels lots:

Total del lot 2: 360.000,00€

2.603.999,99€

Total del lot 3: 74.999,99€
3.- Rectificar a l’epígraf 11: “Import màxim del contracte”,del plec de prescripcions
tècniques que regeix aquest contracte.
Allà on diu:
El pressupost total màxim de despesa de la present contractació puja a la quantitat de
2.339.999,99€ (IVA inclòs),
Ha de dir:
El pressupost total màxim de despesa de la present contractació puja a la quantitat de
2.603.999,99€ (IVA inclòs),
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIU A LA
CONVOCATÒRIA 2018 PER A L’OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ
PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT
INTERN
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
En data 13 de novembre de 2017, el cap del Servei d’Activitats ha emès informe sobre
la conveniència de realitzar la convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern.
S’ha redactat la proposta de Bases de la convocatòria 2018 per a l’obtenció de
l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern i s’adjunta
com a Annex.
En data 15 de novembre de 2017 s’ha emès informe jurídic per part de la tècnica
jurídica del Servei d’Activitats a l’empara d’allò que es disposa en l’article 172.1 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), on s’informa favorablement la tramitació de
l’expedient.
Per tot això, la consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al Consell
Executiu del Consell Insular de Mallorca la següent proposta:
ACORD
1. Aprovar l’expedient de la convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats
d’espectacles públics i recreatives.
2. Aprovar les «Bases de la convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats
d’espectacles públics i recreatives», que s’adjunten com a annex, i que han de regir
l’esmentada convocatòria.
3. Convocar públicament les proves de conformitat amb el contingut i requisits exigits a
les «Bases de la convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació professional del
personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
recreatives».
4. Facultar a la consellera executiva de Territori i Infraestructures per a la instrucció,
realització i resolució de la resta de tràmits corresponents del procediment.
5. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta
convocatòria, de les bases aprovades, i els annexos que les complementen.
(Bases Adjuntes)
ANNEX
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2018 PER A L’OBTENCIÓ DE
L’ACREDITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMISSIÓ I
CONTROL D’AMBIENT INTERN.
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1. Convocatòria de proves
Es convoquen a l’illa de Mallorca, per a l’any 2018, les proves per a l’obtenció de
l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les
activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears.
2. Dates d’examen
Les dates de les proves per a l’acreditació professional per a l’any 2018 són les
següents:
Primera prova: 23 de febrer de 2018
Segona prova: 15 de maig de 2018
3. TEMARI
(Bloc 1) Matèries jurídiques:
TEMA 1. Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
TEMA 2. El dret d’admissió en activitats d’espectacles públics i recreatives. Títol II, i
Títol IX de la Llei 7/2013, de 26 de novembre; Real Decreto 2816/1982, de 27 de
agost; Decret 41/2011, de 29 d’abril; Reglament regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en
l’àmbit de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió
de data 14/11/2013; nocions bàsiques sobre normativa de Consum. Nocions bàsiques
sobre la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, sobre Protecció de la Seguretat
Ciutadana.
TEMA 3. Nocions bàsiques sobre delictes contra les llibertats, detencions il·legals,
homicidis, lesions, amenaces i coaccions, legítima defensa i omissió del deure de
socors, la tinença d’armes en locals de concurrència pública.
TEMA 4. Nocions bàsiques sobre la salut pública, drogodependències i tràfic de
drogues.
TEMA 5. Autoritats competents en matèria d’activitats d’espectacles públics i
recreatives.
(Bloc 2) Matèries de psicologia:
TEMA 6. Les relacions amb el públic en general i amb les forces i els cossos de
seguretat.
TEMA 7. L’autocontrol: El pànic i el seus efectes. L’estrès i el comportament en
situació de perill o de riscs col·lectius. Tècniques d’autocontrol
TEMA 8. Les relacions humanes i la seguretat:
- Aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes.
- Els perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es
troben en estat d’embriaguesa perquè han consumit alcohol, estupefaents, etc.
- Els perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es
troben en estat de perill o d’emergències.
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(Bloc 3) Matèries tècniques de seguretat:
TEMA 9. Nocions bàsiques sobre instal·lacions de seguretat contra incendis i altres
riscs col·lectius.
TEMA 10. Nocions bàsiques sobre plans d’autoprotecció i d’emergències.
TEMA 11. Comportaments i actuacions de les persones i de les masses en estat de
pànic i d’emergència davant riscs col·lectius.
TEMA 12. Nocions bàsiques sobre sistemes de comunicació.
TEMA 13. Nocions bàsiques de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, que regula la seguretat
privada.
(Bloc 4) Matèries tècniques i sanitàries:
TEMA 14. Conceptes bàsics sobre primers auxilis i situacions d’assistència sanitària
immediata.
TEMA 15. Conceptes bàsics sobre intervencions davant el consum d’alcohol, tabac i
drogues.
TEMA 16. Conceptes bàsics sobre les agressions sexuals i la violència de gènere.
Pràctiques preceptives:
Al curs bàsic, s’ha de garantir la realització d’un mínim de 10 hores lectives de
pràctiques preceptives, d’acord amb l’article 4.1.d del Reglament regulador dels
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca.
4. Desenvolupament i contingut de les proves
4.1. Els aspirants de la llista d’admesos han d’assistir a la sessió en la qual siguin
convocats; els qui no compareguin se’ls hi considerarà com a “No presentat”,
excepte en els casos al·legats i justificats amb anterioritat a la realització de
l’exercici, en aquest cas, el tribunal haurà d’adoptar Resolució motivada al
respecte.
4.2. Els aspirants han d’anar proveïts, per a cada exercici, del document nacional
d’identitat o d’un document identificatiu equivalent en vigor. En qualsevol
moment, durant les proves, el tribunal pot requerir als aspirants que acreditin la
seva identitat.
4.3. Per a la realització de les proves, els aspirants no poden utilitzar cap tipus de
documentació, aparell electrònic, calculadores, ni similars.
4.4. L’examen constarà d’una prova teòrica tipus test dividida en 4 blocs, amb un
total de 40 preguntes (10 preguntes per bloc) sobre el temari especificat al punt
3 d’aquesta convocatòria. Cada pregunta englobarà 4 possibles respostes, de les
quals només una serà correcta.
4.5. La durada de les proves serà de 90 minuts.
L’enunciat o contingut, com també el desenvolupament de les proves, l’ha de
determinar prèviament el tribunal qualificador.
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Els criteris de correcció són els que s’especifiquen al punt 8 d’aquestes bases.
5. Tribunal Qualificador
5.1. D’acord amb l’article 19.2 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en
l’àmbit de l’illa de Mallorca, es nomenen els membres del tribunal qualificador
per aquesta convocatòria.
President:
Titular: Sra. Natalia Troya Isern, directora insular de Seguretat Vial i Activitats
Classificades.
Suplent: Sr. Marc
Infraestructures.

López

Expósito,

secretari

tècnic de Territori

i

Vocals:
Titular 1: Sr. Marc Gradaille Llaneras, cap del Servei d’Activitats,
Suplent: Sra. Maria José García Martínez, tècnica del Servei d’Activitats.
Titular 2: Sra. Francisca Pastor Torres, cap de la Secció d’Activitats Permanents
del Servei d’Activitats.
Suplent: Sr. Manuel Malagón Calonge, administratiu del Servei d’Activitats.
Secretària:
Titular: Sra. Bàrbara Vidal Jordi, tècnica jurídica del Servei d’Activitats, amb
veu i sense vot.
Suplent: Sra. Apol·lònia Serra Barceló, cap del Servei Jurídic i de Règim Intern
de la Secretaria Tècnica, del Departament de Territori i
Infraestructures, qui podrà actuar com a assessora del tribunal amb veu
i sense vot.
Tots els membres d’aquest tribunal que participin en les sessions tenen dret a
percebre una indemnització per sessió i dia. D’acord amb el que preveu el Decret
62/2011, 20 maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les
activitats formatives i en els processos selectius i de provisió, i s’aprova el barem
d’indemnitzacions que se’n deriven. Aquestes indemnitzacions són compatibles
amb les dietes que reglamentàriament els corresponguin.
5.2. Amb la convocatòria prèvia del president, el tribunal s’ha de constituir amb
l’assistència de la majoria dels membres, titulars o suplents.
En aquesta sessió, el tribunal ha d’acordar totes les decisions que corresponguin
pel desenvolupament correcte de les proves.
5.3. Una vegada constituït el tribunal, per a la actuació vàlida d’aquest, s’ha de
requerir la presència, almenys, de la meitat dels seus membres, amb la
presència obligatòria del president i del secretari. Els titulars i els suplents
poden actuar indistintament i concurrentment.
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5.4. El tribunal pot disposar que assessors especialistes s’incorporin als treballs, els
quals han d’actuar amb veu però sense vot. Les actuacions d’aquests assessors
s’han de reflectir a les actes. Així mateix, el tribunal es pot valer de l’activitat
de personal auxiliar durant el desenvolupament material dels exercicis.
5.5. En cada una de les proves avaluadores, hi ha de ser present, com a mínim, un
dels membres del tribunal, acompanyat dels vigilants i els col·laboradors que es
considerin oportuns.
6. Requisits i termini de la sol·licitud d’inscripció
6.1. Per prendre part en aquestes proves s’ha de presentar la declaració responsable
dels requisits i la documentació necessària adjunta, segons el model d’Annex 5
publicat juntament amb les bases d’aquesta convocatòria, que estarà disponible
al Servei d’Activitats del Departament de Territori i Infraestructures del
Consell Insular de Mallorca, al carrer de General Riera, 113 (Llar de la
Infància), de Palma de Mallorca, i a la seu electrònica del Consell Insular de
Mallorca https://seu.conselldemallorca.net.
A la declaració responsable corresponent a cada interessat, s’ha d’adjuntar tota
la documentació que es detalla a continuació i que haurà d’estar en vigor en el
moment de presentar-la al Consell Insular de Mallorca:
a. Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital.
b. Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a
Espanya o documents equivalents.
c. Certificat en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a
Espanya ni, si pertoca, en el seu país d’origen. S’entendrà per país
d’origen, aquell o aquells països dels quals tenguin reconeguda la
nacionalitat. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar el certificat de
penals original amb una traducció oficial.
En relació amb el certificat d’antecedents penals d’Espanya, s’entendrà
que l’aspirant autoritza a l’òrgan instructor per a consultar la base de
dades del Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia del Govern
d’Espanya, i per tant no caldrà que l’aporti, sempre i quan no consti la
seva oposició expressa.
Excepcionalment, si l’òrgan instructor no pogués obtenir aquest certificat,
es requerirà a l’aspirant que l’aporti.
d. Certificat mèdic oficial d’aptitud psicològica i de salut mèdica favorable,
on s’indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les aptituds
físiques i psíquiques idònies per al desenvolupament de les funcions dels
serveis d’admissió i control d’ambient intern».
Així mateix l’interessat haurà de fer el pagament de la taxa corresponent. Les
instruccions per fer efectiu el pagament de l’esmentada taxa es podran consultar
a
la
seu
electrònica
del
Consell
Insular
de
Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net.

45

6.2. Els certificats esmentats al punt anterior hauran de ser originals i estar vigents
en el moment de la seva presentació davant el Consell Insular de Mallorca; si al
certificat no s’indica la validesa, s’entendrà vàlid per un període de 3 mesos a
comptar des de la seva data d’expedició.
6.3. La declaració responsable, juntament amb la documentació esmentada abans,
s’ha de presentar preferiblement en el Registre del Consell Insular de Mallorca
al carrer de General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca, o
en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6.4. La falta de justificació de qualsevol dels requisits esmentats determina
l’exclusió de l’aspirant.
6.5. Els terminis per a la presentació de la declaració responsable per a la inscripció
a les proves avaluadores previstes per a l’any 2018 són:
* Per a la primera prova de data 23 de febrer de 2018: del 15 al 26 de gener
de 2018 (ambdós inclosos).
* Per a la segona prova de data 15 de maig de 2018: del 3 al 17 d’abril de
2018 (ambdós inclosos).
7. Requisits dels aspirants
Per ser admesos a les proves, els aspirants hauran d’aportar la documentació
indicada a l’article 19.3 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i control
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en l’àmbit de
l’illa de Mallorca i complir els següents requisits de l’article 10.2 de l’esmentat
reglament:
a. Ser major d’edat.
b. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels estats membres
de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball a Espanya.
c. No tenir antecedents penals.
d. Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques idònies per a l’exercici
de les funcions corresponents, acreditades mitjançant un certificat mèdic
oficial on s’indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les
aptituds físiques i psíquiques idònies per al desenvolupament de les
funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient intern».
e. Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears
amb la finalitat de poder atendre el públic que s’hi adreci en aquestes
llengües.
f. Haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i de control
d’ambient intern.
A més, s’ha d’haver realitzat l’abonament de la taxa corresponent als drets
d’examen.
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Tots aquests requisits s’han de complir el dia de l’acabament del termini de
presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el termini de vigència de
l’acreditació professional.
8. Criteris de correcció
La prova consta de 4 blocs de 10 preguntes cada un, amb una puntuació total de 40
punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes
no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figura més d’una
resposta, no es valoraran. Quant a les preguntes amb resposta errònia, es
penalitzaran amb 0,25 punts.
La prova es qualificarà com a apte o no apte. Per tenir la qualificació d’apte és
necessari superar cada bloc per separat, per a la qual cosa s’haurà d’obtenir un
mínim de 5 punts per bloc.
9. Taxes i drets d’examen
D’acord amb l’ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent a tràmits
administratius i serveis en relació a l’acreditació del personal del servei d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 176, de 21 de desembre de
2013, les taxes i drets d’examen corresponents són:
1.

Per a la inspecció i supervisió dels centres de formació que hagin
demanat impartir el curs bàsic

111,35 €

2.

Per a la participació a les proves avaluadores per a l’obtenció de
l’acreditació com a personal d’admissió i control d’ambient intern de les
activitats d’espectacles públics i recreatives (Drets d’examen)

115,42 €

3.

Per a l’expedició, duplicat o renovació de la targeta acreditativa com a
personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats
d’espectacles públics i recreatives

14,37 €

10. Admissió d’aspirants
10.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tribunal qualificador ha
d’aprovar i fer pública, en el termini màxim de deu dies hàbils, les llistes
provisionals d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació individualitzada
de les causes d’exclusió dels aspirants que no hagin estat admesos segons la
codificació següent:
Codi 1 : Sol·licitud presentada fora de termini (base 6.5 d’aquesta
convocatòria)
Codi 2: No haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i
de control d’ambient intern (base 7.f d’aquesta convocatòria)
Codi 3: No haver presentat la declaració responsable segons el model
d’Annex 5 publicat (base 6.1 d’aquesta convocatòria)
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Codi 4: Manca una fotografia recent model DNI (base 6.1.a de la
convocatòria)
Codi 5: Manca fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de
treball a Espanya o documents equivalents (base 6.1.b de la convocatòria)
Codi 6: No justifica ser major d’edat (base 7.a d’aquesta convocatòria).
Codi 7: No justifica tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels
estats membres de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de
treball a Espanya (base 7.b d’aquesta convocatòria).
Codi 8: No s’ha justificat no tenir antecedents penals (base 7.c d’aquesta
convocatòria).
Codi 9: No justifica tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques
idònies per a l’exercici de les funcions corresponents (base 7.d d’aquesta
convocatòria).
Codi 10: No s’ha pogut verificar el pagament de la taxa corresponent (base
6.1 de la convocatòria)
Codi 11: No s’ha pogut verificar mitjançant els sistemes electrònics de
l’administració habilitats a l’efecte, la inexistència d’antecedents penals a
Espanya. Per tant, l’aspirant ha d’aportar el certificat d’antecedents penals a
Espanya.
Codi 12: Altres que pugui acordar el tribunal qualificador en base a la
normativa que regula la convocatòria. Aquest acord haurà d’estar
degudament motivat, i així se’n deixarà constància a l’acta de la reunió del
tribunal.
A les llistes han de constar, en tot cas, els llinatges, el nom i el número del
document nacional d’identitat, o d’un document identificatiu equivalent, de
tots i cada un dels aspirants, així com la causa que en motiva l’exclusió, si
escau.
Aquestes llistes es publicaran al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/
General Riera, 113), i a efectes informatius, a la seu electrònica del Consell
Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net.
Els aspirants exclosos provisionalment, així com els qui no figurin en la
relació d’admesos ni d’exclosos, disposen d’un termini de tres dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de publicar-se’n les llistes provisionals al
tauler d’edictes de la Llar de la Infància, per esmenar el defecte que n’ha
motivat l’exclusió o la no inclusió expressa.
10.2. En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la
finalització del període d’esmena, el tribunal qualificador ha d’aprovar les
llistes definitives d’admesos i exclosos de la convocatòria, i les ha de fer
públiques pels mateixos mitjans esmentats al punt 10.1.
10.3. A les llistes definitives d’admesos i exclosos, el tribunal qualificador hi ha de
fer constar, així mateix, les hores i els llocs en què s’han de fer les proves
corresponents.
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En el cas que una prova avaluadora no tengués com a mínim 10 aspirants, quedarà
suspesa i es convocarà als aspirants a la següent prova avaluadora.
11. Llista d’aprovats
11.1. El tribunal qualificador ha de publicar per a cada prova avaluadora de la
convocatòria la llista provisional dels aspirants que resultin aptes i no aptes,
incloent-hi els que no s’hagin presentat a la prova.
A la llista s’ha d’indicar a més de la qualificació, el document nacional
d’identitat (o document identificatiu equivalent en vigor). En aquesta llista
s’ha d’explicitar el termini en el qual els interessats poden sol·licitar, per
escrit, la revisió de l’exercici, que no podrà ser superior a un termini de 3 dies,
i el lloc, els dies i l’horari en què es poden fer aquestes revisions. També s’ha
d’explicitar en aquesta llista el termini en el qual els interessats poden
interposar reclamacions.
Aquesta llista es publicarà al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/
General Riera, 113), i a efectes informatius, a la seu electrònica del Consell
Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net.
11.2. Finalitzat el procés de revisió, el tribunal qualificador ha d’elevar a la
consellera executiva de Territori i Infraestructures, per a cada prova de la
convocatòria, la llista definitiva d’aptes, no aptes i no presentats per a la seva
aprovació, i ulterior publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) i al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/ General Riera, 113).
12. Expedició de la targeta d’identificació
Les persones declarades aptes, prèvia identificació de l’interessat i comprovació del
pagament de la taxa corresponent, en un termini màxim de deu dies a partir de
l’endemà de la publicació de la llista definitiva dels resultats de la prova avaluadora
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, podran recollir la targeta d’identificació
que els acredita com a professional, al Servei d’Activitats del Departament de
Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, al carrer de General
Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca.
13. Reclamacions administratives
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 la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 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

49

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.
Els interessats poden impugnar la convocatòria i els actes administratius que es
derivin de l’actuació del tribunal, en el termini i la forma que estableix la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
El tribunal qualificador ha de resoldre totes les incidències que se suscitin en el
transcurs d’aquesta convocatòria, d’acord amb el que disposa el règim de recursos
administratius que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Els drets d’examen seran reintegrats als aspirants exclosos de la participació de la
convocatòria, sempre que formulin la reclamació corresponent.
ANNEX 1
TARGETA D’IDENTIFICACIÓ DE PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL
D’AMBIENT INTERN DE LES ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I
RECREATIVES.
L’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern de les
activitats d’espectacles públics i recreatives, es durà a terme mitjançant la targeta
d’identificació, expedida pel Consell Insular de Mallorca i que tendrà les següents
característiques:
•
•
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Tamany: 54 x 85.5 mm
Part frontal:
- Escut del Consell Insular de Mallorca
- Consell Insular de Mallorca, Servei d’Activitats Classificades
- Fotografia de la persona acreditada
- CONTROL d’admissió i ambient intern
- Número d’Acreditació, començant per les sigles Ma i format per quatre
dígits.
- Data d’expedició, amb el format dd/mm/aa
- Data de caducitat, amb el format dd/mm/aa

•

Dorsal:
- Nom i llinatges de la persona acreditada
- DNI /NIE / Passaport
- Text : Aquesta targeta és propietat del Consell Insular de Mallorca. És
personal i intransferible, i acredita al titular per poder exercir les
funcions del servei de personal d’admissió i control d’ambient intern de
les activitats d’espectacles públics i recreatives a les Illes Balears,

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA RENOVACIÓ o DUPLICAT DE LA
TARGETA D’IDENTIFICACIÓ
DECLARANT
1r. LLINATGE

DNI/NIE/PASSAPORT

2n. LLINATGE

PAIS DE NAIXEMENT

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ
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NOM

NACIONALITAT

SEXE

Carrer/Av./Plaça
LOCALITAT

CP

PROVINCIA
TELÈFON

MUNICIPI

PAIS
FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern
en les activitats d’espectacles públics i recreatives.
SOL·LICIT:
L’expedició de:
( ) Duplicat de la targeta d’identificació
( ) Renovació de la targeta d’identificació
DOCUMENTS ADJUNTS (Tots aquests documents s’hauran de presentar d’acord
amb l’establert a la convocatòria i hauran d’estar vigents en el moment de presentar-los
en el Consell Insular de Mallorca):
a) Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital.
b) Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o
documents equivalents.
c) Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a
Espanya (veure apartat Autoritz del present document) ni, si pertoca, en el seu país
d’origen. En aquest darrer cas s’haurà de presentar el certificat de penals original
amb una traducció oficial.
d) Certificat mèdic oficial, favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica, on
s’indica expressament que «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per al
desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient
intern».
DECLAR:
1. Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2 del Reglament regulador dels
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 171, de 12 de
desembre de 2013.
2. Que he abonat la taxa corresponent pel duplicat o renovació de la targeta acreditativa
com a personal d’admissió i control d’ambient intern de les activitats d’espectacles
públics i recreatives.
3. Que tenc la documentació que ho acredita.

52

4. Que em compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat
amb allò previst a l’article 13 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en
l’àmbit de l’illa de Mallorca.
AUTORITZ:
A l’òrgan instructor per a que accedeixi a la Base de dades del Registre Central de
Penats del Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya, amb garantia de
confidencialitat i als exclusius efectes d’obtenir la certificació oficial de que no dispòs
d’antecedents penals a Espanya per obtenir un duplicat o renovació de la targeta
acreditativa com a personal de control d’accés i d’ambient intern de les activitats
d’espectacles públics i recreatives.
En cas de no autoritzar, marqui la casella
havent, en tal cas, d’aportar el certificat
oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a Espanya, tot
conforme a la base 6 de la convocatòria.

........ d .................................. de 201..
(signatura)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i
recreatives”, a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de
Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular,
els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General
Riera, 113, 07010 Palma.
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les
dades i al deure de guardar-les’).

CONSELL INSULAR DE MALLORCA – SERVEI D’ACTIVITATS
ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ
SOBRE EL CURS BÀSIC DE PERSONAL DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I DE
CONTROL D’AMBIENT INTERN
DECLARANT
NOM I LLINATGES
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DNI/NIF

COM A TITULAR I/O REPRESENTANT LEGAL DE

DNI/CIF

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ
Carrer/Av./Plaça
LOCALITAT

CP

PROVINCIA
TELÈFON

MUNICIPI

PAIS
FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA

DATES CURS BÀSIC
Data inici:

Data fi:

a) Dades de l’empresa de formació legalment establerta
NOM

DNI/CIF

ADREÇA
LOCALITAT

CP

PROVINCIA
TELÈFON

MUNICIPI

PAIS
FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA

b) Ubicació del local legalment establert on es farà la formació
ADREÇA
LOCALITAT
TELÈFON

CP
FAX

MUNICIPI

ADREÇA ELECTRÒNICA

........ d .................................. de 201..
(signatura)

Pàg. 2 de
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c) Dades i qualificació del personal docent per àrea formativa
1

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

2

5

7

........ d .................................. de 201..
(signatura)
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DNI

TELÈFON

CODI
DNI

TELÈFON

CODI
DNI

TELÈFON

CODI
DNI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

TELÈFON

CODI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

8

DNI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

TELÈFON

CODI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

6

DNI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

TELÈFON

CODI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

4

DNI

NOM I LLINATGES

TITULACIÓ

3

CODI

TELÈFON

CODI
DNI

TELÈFON

d) Relació de l’alumnat matriculat
1r.
Llinatge

2n.
Llinatge

Nom

DNI/NIE

Sexe

Adreça per a notificacions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

........ d .................................. de 201..
(signatura)

e) Planificació del contingut del curs (temes, dies i horari), d’acord amb el temari fixat pel Consell
Insular de Mallorca
Dia
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Horari

Bloc

Temari

Professor

........ d .................................. de 201..
(signatura

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 41/2011, de 29
d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles
públics i recreatives.
DECLAR:
1. Que les dades contingudes en aquest document son certes.
2. Que l’establiment compleix tots els requisits exigibles i que aquest compromís es mantindrà durant
l’exercici de l’activitat.
3. Que he comunicat per escrit a cada alumne, abans de matricular-se, les conseqüències de la falta de
compliment dels requisits de l’article 10 i del que disposa l’apartat 4 de l’article 18 d’aquest
Reglament.
4. Que tenc la documentació que ho acredita.
5. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits.

........ d .................................. de 201..
(signatura)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per assabentat que les dades
personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i recreatives”, a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan
responsable del fitxer és el Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la
Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General
Riera, 113, 07010 Palma.
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol
fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’)

CONSELL INSULAR DE MALLORCA – SERVEI D’ACTIVITATS
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ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ
SOBRE LA RELACIÓ D’ALUMNES QUE HAN SUPERAT EL CURS BÀSIC DE
PERSONAL DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I DE CONTROL D’AMBIENT INTERN
DECLARANT
NOM I LLINATGES

DNI/NIF

COM A TITULAR I/O REPRESENTANT LEGAL DE

DNI/NIF

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ
Carrer/Av./Plaça
LOCALITAT

CP

PROVINCIA
TELÈFON

MUNICIPI

PAIS
FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA

DATES CURS BÀSIC
Data inici:

Data fi:

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern en
les activitats d’espectacles públics i recreatives.
DECLAR:
1. Que els alumnes que han superat amb aprofitament el curs bàsic són els que es
relacionen a continuació
2. Que les dades contingudes en aquest document són certes.
3. Que tenc la documentació que ho acredita.
4. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits.
........ d .................................. de 201..
(signatura)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i
recreatives”, a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de
Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular,
els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General
Riera, 113, 07010 Palma.
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les
dades i al deure de guardar-les’)
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Relació d’alumnes que han superat amb aprofitament el curs bàsic juntament
amb el codi del certificat corresponent
1r.
Llinatge

2n.
Llinatge

Nom

DNI/NIE

Codi

Sexe

Telèfon

Adreça
per
notificacions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

........ d .................................. de 201..
(signtura

ANNEX 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA
AVALUADORA
DECLARANT
1r. LLINATGE
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2n. LLINATGE

NOM

a

DNI/NIE/PASSAPORT

PAIS DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

SEXE

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ
Carrer/Av./Plaça
LOCALITAT

CP

PROVINCIA
TELÈFON

MUNICIPI

PAIS
FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret
41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern
en les activitats d’espectacles públics i recreatives.
SOL·LICIT:
Ser admès/esa per participar a la prova avaluadora per obtenir l’acreditació professional
com a personal del servei d’admissió i de control d’ambient intern d’activitats
d’espectacles públics i recreatives.
DOCUMENTS ADJUNTS (Tots aquests documents s’hauran de presentar d’acord
amb l’establert a la convocatòria i hauran d’estar vigents en el moment de presentar-los
en el Consell Insular de Mallorca):
a) Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital.
b) Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a Espanya o
documents equivalents.
c) Certificat oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a
Espanya (veure apartat Autoritz del present document) ni, si pertoca, en el seu país
d’origen. En aquest darrer cas s’haurà de presentar el certificat de penals original
amb una traducció oficial.
d) Certificat mèdic oficial, favorable d’aptitud psicològica i de salut mèdica, on
s’indica expressament que «reuneix les aptituds físiques i psíquiques idònies per al
desenvolupament de les funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient
intern».
DECLAR:
1. Que complesc els requisits que estipula l’article 10.2 del Reglament regulador dels
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
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recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 171, de 12 de
desembre de 2013.
2. Que he abonat la taxa corresponent als drets d’examen per a la participació a la prova
avaluadora per a l’obtenció de l’acreditació com a personal d’admissió i control
d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives.
3. Que tenc la documentació que ho acredita.
4. Que em compromet a mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de
l’acreditació i que, en cas contrari, ho comunicaré immediatament, de conformitat
amb allò previst a l’article 13 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en
l’àmbit de l’illa de Mallorca.
AUTORITZ:
A l’òrgan instructor per a que accedeixi a la Base de dades del Registre Central de
Penats del Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya, amb garantia de
confidencialitat i als exclusius efectes d’obtenir la certificació oficial de que no dispòs
d’antecedents penals a Espanya per poder inscriure’m a la prova avaluadora per obtenir
l’acreditació professional de personal de control d’accés i d’ambient intern de les
activitats d’espectacles públics i recreatives.
En cas de no autoritzar, marqui la casella
havent, en tal cas, d’aportar el certificat
oficial en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a Espanya, tot
conforme a la base 6 de la convocatòria.
........ d .................................. de 201..
(signatura)

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declar que em don per
assabentat que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer anomenat “Registre Insular de personal
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern, en les activitats d’espectacles públics i recreatives”,
a l’efecte d’obtenir l’acreditació i, en tot cas, a efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és el Departament de Territori i
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, davant el qual podré exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-me personalment a l’esmentat departament o bé per via postal al C/ General Riera, 113,
07010 Palma.
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999 (‘El responsable del fitxer i els qui
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les
dades i al deure de guardar-les’).
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA – SERVEI D’ACTIVITATS
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER
LA SENYORA RMJA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 19 DE JUNY DE 2017,
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL, SUBESCALA DE TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ,
ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet
En data de 4 de febrer de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB número 15, la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 19 de gener de
2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na,
Especialitat Treballador/a Social
1.

En data de 3 d'abril de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la
qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per
formar part de la borsa esmentada, s'atorga un termini de 10 dies hàbils, comptadors des
de l'endemà de la publicació de la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el
document preceptiu, i es disposa que si la persona interessada no acompleix el requisit
la sol·licitud es tindrà per no presentada.

2.

En la resolució esmentada, la senyora RMJA figura en la llista de persones excloses, pel
següent motiu:
«Manquen els requisits: Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no
haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers
humans o explotació de menors.
Observació: manca codi segur de verificació del certificat Registre Central Delinqüents
Sexuals».
3.
No consta que la senyora JA presentàs cap sol·licitud per esmenar el defecte o
adjuntar el document preceptiu.

En data de 19 de juny de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la
qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del
concurs per formar part d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial,
subescala de Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Treballador/a Social.

4.

En la llista definitiva de persones aspirants excloses, la senyora RMJA figura en la llista
de persones excloses, pel següent motiu:
«Manquen els requisits: Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no
haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers
humans o explotació de menors.
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Observació: manca codi segur de verificació del certificat Registre Central Delinqüents
Sexuals».
En data de 10 de juliol de 2017, i núm. RGE 21490, la senyora RMJA va
interposar recurs d’Alçada contra la resolució de data 19 de juny de 2017, exposant que
publicada la llista definitiva, va quedar exclosa de la mateixa per maca de codi segur de
verificació del Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver estat
condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers humans o
explotació de menors, que el certificat esmentat el va aportar en temps i forma
juntament amb la sol·licitud d'admissió i que no es va donar compte que el certificat
aportat no duia incorporat el codi segur de verificació, a tals efectes acompanya nou
Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver estat condemnat per
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers humans o explotació de
menors, amb el codi segur de verificació i sol·licita s'admeti el present escrit i ser
inclosa en la llista definitiva de persones aspirants admeses del concurs per formar part
d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala de Tècnica, classe
Tècnic/a Mitjà, especialitat Treballador/a Social.
5.

Fonaments de dret
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 19 de juny de 2017 per la qual s'aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball
de l’escala d’Administració Especial, subescala de Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà,
especialitat Treballador/a Social.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(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 del
procediment 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 10 de juliol de
2017, contra la resolució de data 19 de de juny de 2017, es va presentar dins del termini
i en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el present recurs d'alçada, la recurrent, la senyora JA al·lega que,
va aportar Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver estat
condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers humans o
explotació de menors, en temps i forma juntament amb la sol·licitud i que no es va
adonar de la manca de codi segur de verificació del mateix, adjunta nou certificat que sí
incorpora el codi segur de verificació i sol·licita s'admeti el present escrit i ser inclosa a
la llista definitiva de l’escala d’Administració Especial, subescala de Tècnica, classe
Tècnic/a Mitjà, especialitat Treballador/a Social.
Comprovat l'expedient de la recurrent, s'observa que en efecte va aportar, juntament
amb la sol·licitud un certificat que té tots els elements del Certificat del Registre Central
de Delinqüents Sexuals, de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i
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indemnitat sexual, tràfic d'éssers humans o explotació de menors, excepte el referit codi
de verificació, però aquest podria ser degut a un error d'impressió, o del sistema
informàtic.
Quart.- Respecte a l'esmena de documents en els processos selectius i concursos de la
funció pública la Sentència del Tribunal Suprem de data 14 de Setembre de 2004,
assenyala que: "(...) convé subratllar que certament els participants en processos
selectius estan obligats a complir amb les bases de la convocatòria i recau sobre ells la
càrrega d'aportar la documentació en els termes que estableixin les bases, ja que així
resulta perquè el funcionament de aquests processos sigui igual per a tots els
participants i es desenvolupi amb la normal regularitat que exigeix el principi
constitucional d'eficàcia administrativa (article 103 CE). Però cal destacar també que
aquests criteris de racionalitat i proporcionalitat (...) no permeten valorar com a
incompliment de les bases aquells comportaments dels aspirants que no responguin a
una resistència a observar-les, si no a un dubte raonable del seu significat o abast.
Quan això últim succeeixi el procedent serà permetre esmenar l'error inicial en què es
pugui haver ocorregut ".
No existeix el dubte raonable respecte al significat o abast de les bases, però tampoc
l'existeix respecte al comportament de la interessada a observar-les, haguda compte que
va presentar el document, el certificat esmentat, però que presentava un error en el
format del mateix, dintre del termini establert fitxat en les bases.
Cinquè.- Per tot l'anterior procedeix estimar el recurs d'alçada de la senyora JA,
acceptar el Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver estat
condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d'éssers humans o
explotació de menors, i incloure-la en la llista definitiva de persones aspirants admeses
del concurs per formar part d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial,
subescala de Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Treballador/a Social.
Sisè.- D'acord amb el que preveu 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.
Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe d'11 d'octubre de 2017 del cap del Servei de
Selecció, Provisió i Fomació de l'IMAS, propòs que el Consell Executiu del Consell de
Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora RMJA, contra la
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 19 de juny de 2017 per la qual s'aproven
les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar
part d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala de Tècnica,
classe Tècnic/a Mitjà, especialitat Treballador/a Social.
Segon.- INCLOURE la senyora RMJA, amb NIF , en la llista definitiva de persones
aspirants admeses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l’escala
d’Administració Especial, subescala de Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà, especialitat
Treballador/a Social.
Tercer. NOTIFICAR l’acord d'estimació del recurs a la persona interessada.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL
SENYOR DMS CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 20 DE JUNY DE 2017,
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE PERSONAL
D’OFICIS, ESPECIALITAT AUXILIAR EDUCATIU.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet
1.
En data de 4 de febrer de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB número 15, la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 19 de gener de
2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de
l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Personal
d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
2.
En data de 3 de maig de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la
qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per
formar part de la borsa esmentada, s'atorga un termini de 10 dies hàbils, comptadors des
de l'endemà de la publicació de la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el
document preceptiu, i es disposa que si la persona interessada no acompleix el requisit
la sol·licitud es tindrà per no presentada.
En la resolució esmentada, el senyor DMS figura en la llista de persones excloses, amb
la següent observació «no presenta el certificat d'aptitud emès per la direcció general
de dependència del govern de les illes balears, o la seva sol·licitud, que acrediti la
compatibilitat per a l'exercici de les funcions de l'especialitat, i en el qual es determini,
si escau, les adaptacions corresponents».
3.
En data de 20 de juny de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la
qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar
part de la borsa de treball de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala de
Serveis Especials, classe Personal d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
En la llista definitiva de persones aspirants excloses, figura el senyor DMS, amb la
següent observació «no presenta el certificat d'aptitud emès per la direcció general de
dependència del govern de les illes balears, o la seva sol·licitud, que acrediti la
compatibilitat per a l'exercici de les funcions de l'especialitat, i en el qual es determini,
si escau, les adaptacions corresponents».
4.
En data de 30 de juny de 2017, i núm. RGE 20316, el senyor DMS va interposar
recurs d’Alçada contra la resolució de data 20 de juny de 2017, aportant Informe
d'aptitud per a l'accés, promoció interna i provisió de llocs de feina de persones amb
discapacitat a la funció pública, de data 21 de febrer de 2017, i sol·licita poder formar
part de la borsa.
Fonaments de dret
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 20 de juny de 2017 per la qual s'aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball
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de l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Personal
d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(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 del
procediment 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 30 de juny de 2017,
contra la resolució de data 20 de de juny de 2017, es va presentar dins del termini i en la
forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada aporta l'informe d'aptitud
per a l'accés, promoció interna i provisió de llocs de feina de persones amb discapacitat
a la funció pública, i sol·licita ser inclòs a la llista definitiva de persones admeses de la
borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials,
classe Personal d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
Que en el punt 2.2 de les bases reguladores de la convocatòria es disposa que les
persones amb discapacitat han de formar part de la llista general de la borsa, d’acord
amb els criteris d’ordenació d’aquesta llista, en situació d’igualtat amb la resta de les
persones integrants de la borsa.
Que en el punt 2.3 de les bases reguladores de la convocatòria s'estableix que en
qualsevol cas, les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%, en el moment del nomenament hauran d’aportar, en el supòsit de no haver-ho
presentat juntament amb la sol·licitud, el certificat d'aptitud emès per la Direcció
General de Dependència del Govern de les Illes Balears, que acrediti la compatibilitat
per a l’exercici de les funcions corresponents i en el qual es determini, si s’escau, les
adaptacions que la persona aspirant necessita per al compliment del lloc de feina.
En relació amb l'anterior, el punt 4.g) de les bases esmentades s'estableix que si la
persona interessada no presenta l'original o còpia compulsada de l'informe d'aptitud
abans del nomenament, se la considerarà no apta i no podrà ser nomenada personal
funcionari interí.
Quart.- Haguda compte que, d'acord amb les bases reguladores, les persones amb
discapacitat s'integren en la llista general de la borsa, d’acord amb els criteris
d’ordenació d’aquesta llista, i en situació d'igualtat que la resta de persones integrants
de la borsa és pel que el recurrent, el senyor DMS ha de ser admès a la borsa de treball
de l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Personal
d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
Cinquè.- D'acord amb el que preveu 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.
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Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe de 10 d'octubre de 2017 del cap del Servei
de Selecció, Provisió i Fomació de l'IMAS, propòs que el Consell Executiu del Consell
de Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor DMS contra la resolució de
la presidenta de l’IMAS, de data 20 de juny de 2017, per la qual s'aproven les llistes
definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una
borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials,
classe Personal d’Oficis, especialitat Auxiliar Educatiu.
Segon. INCLOURE el senyor DMS, amb DNI núm. , en la llista definitiva de persones
aspirants amb discapacitat admeses al borsí de treball de l’escala d’Administració
Especial, subescala de Serveis Especials, classe Personal d’Oficis, especialitat Auxiliar
Educatiu.
Tercer. NOTIFICAR l’acord d'estimació del recurs a la persona interessada.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE
MALLORCA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AUDITORIA ECONÒMICA, FINANCERA,
OPERACIONAL I CONSULTORIA TÈCNICA, ECONÒMICA, JURÍDICA I
MEDIAMBIENTAL DE LES DUES CONCESSIONS DELS SERVEIS PÚBLICS
INSULARITZATS DE GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:
La consellera executiva de Medi Ambient, en ús de les atribucions que li son conferides
per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca
(aprovat per Acord de Ple de dia 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de
2001) en relació amb l’article 6è (lletra j) del Decret d’organització del Consell de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de dia 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73,
de 15 de juny de 2017), eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent
proposta d’
ACORD
Atès que en data 18 d’agost de 2017 la Sra. Catalina-Maria Canals Gili, directora
insular de Residus, va proposar la iniciació de l’expedient relatiu a la contractació del
servei d’auditoria econòmica, tècnica i mediambiental de les concessions dels serveis
públics de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora
d’ús, i de gestió de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca (expedient núm. 17/2017).
Atès que en data 1 de setembre de 2017 la directora insular d’Hisenda i Pressuposts va
informar favorablement sobre la despesa pluriennal i anticipada (2018-2019) de
l’expedient que ara ens ocupa.
Atès que en data 4 de setembre de 2017 la consellera executiva de Medi Ambient va
resoldre iniciar l’expedient de contractació esmentat.
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Atès que en data 20 de setembre de 2017 el cap de secció de la Secretaria Tècnica de
Medi Ambient va emetre informe jurídic en relació amb l’aprovació del present
expedient de contractació.
Atesa la proposta de resolució emesa- en data 20 de setembre de 2017- pel cap de secció
de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Atesa la nota de conformitat consignada- en data 28 de setembre de 2017- per la
Secretaria General del Consell de Mallorca.
Atès l’informe de fiscalització (de conformitat) de la Intervenció General del Consell de
Mallorca de data 13 de novembre de 2017.
I atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient de data 15 de novembre
de 2017.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca RESOL:
1) Aprovar l’expedient de contractació (incloent el Plec de Prescripcions
Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars) del servei
d’auditoria econòmica, financera, operacional i consultoria tècnica,
econòmica, jurídica i mediambiental de les dues concessions dels serveis
públics insularitzats de gestió i tractament de residus:
i. Servei de residus urbans de Mallorca (contracte concessional de
data 21 de maig de 2002 amb TIRME, S.A.).
ii. Servei relatiu a la transferència i tractament de residus de
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de
l’illa de Mallorca (contracte concessional de data 1 de juliol de
2003 amb MAC INSULAR, S.L.).
2) Autoritzar una despesa per un import total de sis-cents cinc mil euros
(605.000,00 €). De l’esmentat import, cinc-cents mil euros (500.000,00 €),
corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i cent cinc mil euros
(105.000,00 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del
21%. La despesa té caràcter pluriennal (anualitats 2018 i 2019) i es
distribuirà de la manera següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 50.16220.22706 (RC 220179000259)
Exercici
2018
2019
Total

Base imposable
380.000,00
120.000,00
500.000,00

Iva 21%
79.800,00
25.200,00
105.000,00

Total
459.800,00
145.200,00
605.000,00

No obstant això, cal dir que l’autorització o realització de les despeses de
caràcter pluriennal es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos (articles 174, apartat 1r, del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refús de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, i 79 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril).
3) Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el “Diari Oficial
de la Unió Europea”, en el “Butlletí Oficial de l’Estat”, en el “Butlletí
Oficial de les Illes Balears” (BOIB) i en el Perfil del Contractant de l’òrgan
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de contractació. El termini de presentació d’ofertes serà el previst en la lletra
I del quadre de característiques del contracte.
4) Exposar al públic els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP)
durant un termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà
de publicar de l’anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-se
reclamacions. L’exposició esmentada serà simultània a l'anunci per a la
presentació de proposicions. Si dins el termini esmentat es produeixen
reclamacions contra el plec se suspendrà la licitació així com el termini per a
la presentació de proposicions, en els casos en què sigui necessari per
resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d'aquest termini a
partir del dia següent al de la resolució de les reclamacions (article 188,
apartat 3r, de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears).
5) Nomenar les persones següents com integrants de la mesa de contractació:
Presidència:
Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient.
President suplent: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència.
Vocalies:
Titular: Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de
Mallorca.
Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer, Interventora Adjunta del Consell de
Mallorca.
Titular: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, Secretari General del Consell de
Mallorca.
Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, Secretari General Adjunt del Consell
de Mallorca.
Titular: Sr. Pedro Torres Marí, cap del servei de Gestió i Execució de la
Direcció Insular de Residus.
Suplent: Sr. Sergio Sala Nowotny, enginyer industrial de la Direcció Insular
de Residus.
Secretari de la Mesa: Sr. Lluís Sánchez Llabrés, cap de secció de la
Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Suplent: Sra. Laura Ferrer Cifre, TAG de la Secretaria Tècnica de Medi
Ambient.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE
CAÇA CZ16/0141.
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Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament
Local:
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CCZ16/0141 incoat al Sr. ALG
amb DNI com a presumpte responsable de les infraccions que preveu la Llei 6/2006
Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006)
Fets
1. Mitjançant denúncia formulada pels Agents de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Cooperació
Local i Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. ALG el passat 18
de desembre de 2016 a la zona del torrent entre Jornet i Son Bordils, que fa
partió entre el vedat PM-11.648 i zona lliure, situat al terme municipal de
Sencelles:
•

Caçar a terreny inhàbil de caça (zona lliure d’un terme municipal que no
s’ha acollit a pla marc)

•

Caçar sense autorització del titular del vedat

•

Tenir l’escopeta carregada dins zona de seguretat

•

Disparar dins zona de seguretat

2. <<Article 21 de la Llei 6/2006. Zones de seguretat
1. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on
hagin d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una
protecció adient de les persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit
l'exercici de la caça amb armes de foc.
Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de
seguretat. S'entén que una arma està carregada quan pot ser disparada sense
necessitat d'introduir-hi munició.
Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat,
sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny
intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la zona de
seguretat.
2. Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins públics i les vies fèrries.
b) El domini públic hidràulic i els embassaments.
c) La zona de domini públic marítim - terrestre.
d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats.
e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions annexes,
els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees
recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius.
f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal
per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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3. En els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de les
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació
específica com de domini públic.
En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els
corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables.
En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen als
dels elements relacionats on es trobin instal·lats.
4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb
escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les
relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres
dels del punt e) de l'apartat 2 del present article.
Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb
cartutxeria metàl·lica. (...)>>
3. Se li va decomissar l’escopeta emprada i es diposità a Intervenció d’Armes de
Palma.
4. Per resolució de 24 de gener de 2017 es va comunicar al Sr. ALG l’inici de
l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per
poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini.
5. L’interessat va presentar al·legacions, en les que en resum, manifestà que els
agents no li varen veure disparar. Que havia més gent a la zona i que ell tornava
a casa pel torrent. Ell havia caçat al vedat del qual és soci PM-11.129, després va
creuar a la zona lliure i allà va pegar un altre tret i que va anar cap al torrent
cercant el tord ferit
6. Vistes les al·legacions de l’interessat es demanà informe complementari als
agents denunciants, els quals varen emetre informe en data 19 de juliol de 2017.
7. A través de la proposta de resolució de dia 21 d’agost de 2017, es contestaren les
al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies
per presentar al·legacions, sense fer ús del mateix.
Fonament de dret
1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell
Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert:
Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre
de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos
cinegètics, com també de pesca fluvial.
Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm.
61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol,
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de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca
fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013).
Acord del ple, de 2 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) que
recull a l’article 28. Atribucions del Consell Executiu K) “Sancionar les
infraccions molt greus, excepte les atribuïdes altres òrgans”.
2. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la
potestat i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).
3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen
valor probatori, conforme a l’article 77 apartat 5 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015), els fets descrits són constitutius de les
següents infraccions:
- Infracció greu, incomplir les normes contingudes en els plans comarcals
d’ordenació cinegètica, tipificada a l’article 74.13 de la Llei 6/2006 de Caça
(BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que
disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i
possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la
durant un termini de fins a dos anys.
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a
obtenir-la durant un termini de sis mesos.
Aquest temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compte que la Direcció
Insular de Caça té implantats multitud de mitjans per a que els caçadors puguin
conèixer de la manera més propera possible tant la qualificació cinegètica dels
terrenys com si un ajuntament s’acull al pla marc o no la temporada de caça
concreta. I això tenint en compte allò establert a l’article 7 que recull els drets i
deures dels caçadors que, entre d’altres, recull el deure de conèixer la
classificació cinegètica dels terrenys cinegètica on practica la caça.
- Infracció greu, caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça a un
terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir l’autorització, tipificada
a l’article 74.11 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm.
61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article
76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i possible retirada de la
llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de fins
a dos anys.
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a
obtenir-la durant un termini de sis mesos.
Els temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que els vedats tenen
limitat el número de caçadors, segons la superfície d’aquest i les especies
cinegètiques a la zona segons el pla tècnic presentat.
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Cada temporada de caça els titulars dels vedats presenten memòries de captures
que permeten a l’any següent determinar el número d’individus de cada espècie
que es poden caçar sense fer malbé l’equilibri ecològic.
Tota persona que caça a un terreny de forma furtiva, fa una acció que de forma
directa pot ocasionar perjudicis mediambientals, ja que les captures que realitzi o
pugui dur a terme no es tenen en compta, al ser aquestes il·legals.
A més aquest tipus d’infracció no es fa per una actuació involuntària del
caçador, sinó que aquest actua de forma responsable o, al manco, negligent
perjudicant els drets que tenen els titulars dels vedats i els caçadors que cacen
complint la normativa.
Infracció lleu, portar l’arma preparada per al seu ús, amb munició de la
recàmara o al carregador, dins una zona de seguretat, tipificada a l’article 75.13
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i
que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 a) de la Llei
6/2006, amb una multa de 60 a 450 €.
L’import de la sanció, atès el principi de proporcionalitat, podrà ser de 60 euros.
- Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 73.5
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i
que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei
6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència de caça, així
com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre
anys.
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
a obtenir-la durant un termini de dos anys.
El total de la sanció, incloent totes les infraccions, podrà ser de 2963 euros i
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un
termini de tres anys.
Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent:
Acord
1. Sancionar al Sr. ALG amb el DNI , amb una multa de 2963 euros i retirada de
la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un
termini de tres anys com a responsable de les infraccions administratives en
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents
fets:
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•

Caçar a terreny inhàbil de caça (zona lliure d’un terme municipal que no
s’ha acollit a pla marc)

•

Caçar sense autorització del titular del vedat

•

Tenir l’escopeta carregada dins zona de seguretat

•

Disparar dins zona de seguretat

1. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de
la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de
2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm.
106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser
retornades d’acord amb els supòsits següents:
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és
gratuïta.
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el
pagament de la quantia de 100 euros.
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la
sanció i la indemnització proposades.>>
2. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l
sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així
com allò establert a l’article 103 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm.
236 de 2 d’octubre de 2015).
3. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa,
que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el
termini següent:
DATA
QUE
REBUT
NOTIFICACIÓ
Entre dia 1 i 15

HEU
LA
→

TERMINI PER PAGAR
LA MULTA

EXEMPLE

Del dia que rebeu la
notificació fins dia 20
del mes següent

P. ex: Si rebeu la notificació dia 2
de gener, teniu fins dia 20 de
febrer per pagar la multa i, si dia
20 cau en diumenge (que és un dia
no hàbil), fins dilluns, 21 de
febrer, per pagar-la.

(o
el
dia
immediatament
posterior)
Entre dia 16 i darrer dia
del mes →

Del dia que rebeu la
notificació fins dia 5 del
segon mes posterior
(o
el
dia
immediatament
posterior)
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hàbil

hàbil

P. ex: Si rebeu la notificació dia
23 de gener, teniu fins dia 5 de
març per pagar la multa (dia 5 de
dos mesos després) i, si dia 5 cau
en diumenge (que és un dia no
hàbil), teniu fins dilluns, 6 de
març, per pagar-la.

Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem
el pagament mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de
2015).
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
ACTES INSTITUCIONALS
MALLORCA.

RELACIONATS

AMB

LA

DIADA

DE

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Antecedents
1.- El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 23 de desembre de
2016, aprovà fixar dia 31 de desembre com a nova data de la Diada de Mallorca, així
com un nou format per a la seva celebració, mitjançant l’aprovació del Dictamen i de les
resolucions de la Comissió Especial sobre la Diada de Mallorca.
2.- En el dictamen de la Comissió Especial es diferencien dos actes institucionals bàsics
relacionats amb la Diada: l’entrega de medalles i reconeixements i l’ofrena floral a la
tomba de Jaume II.
Pel que fa a l’entrega de medalles i proclamació de fills predilectes i adoptius, la
Comissió proposa que es mantinguin «si bé aquest acte no ha de coincidir amb la data
de la Diada de Mallorca, ja que el 31 de desembre l’Ajuntament de Palma lliura les
seves medalles i proclama els seus fills il·lustres i adoptius, s’ha d’evitar una
coincidència o competició entre uns reconeixements i els altres que no tindria sentit.
L’acte institucional es podria organitzar uns dies abans del 31 de desembre o també es
podria celebrar el dia que es determini per fer la projecció del Consell, per exemple el
24 d’abril abans esmentat, malgrat no tengui el suport de la totalitat dels grups polítics
representats a la Comissió.
Quant a l’ofrena floral a la tomba de Jaume II, es considera que no tindria sentit si es
canvia la data de la Diada de Mallorca, ja que deixaria d’estar vinculada a aquest

75

monarca. Per al 31 de desembre caldria bastir tot un nou entramat d’actes institucionals,
tenint en compte la celebració dels actes per la Festa de l’Estendard que organitza
l’Ajuntament de Palma, que no han de ser substituïts, sinó complementats amb la
participació del Consell.
3.- Sobre la possibilitat de declarar la Diada com a Festiu, en l’informe elaborat pel
secretari general de la corporació, s’assenyala que el Govern de les Illes Balears pot
establir un dia festiu diferent per a cada una de les illes, a imatge del que fa Canàries.
Així, la Comissió recomana al govern del Consell que, de forma coordinada amb la
resta de consells, iniciï les negociacions polítiques amb el Govern de les Illes Balears
per plantejar la possibilitat d’insularitzar un dels dies festius de què disposa.
Mentrestant, i pel que fa als treballadors de la casa, com que el 31 de desembre
tanmateix ja no és laboral, es podria – prèvia negociació amb els sindicats- traspassar la
tradició de donar-los lliure el 12 de setembre al 24 d’abril.
4.- Entre les resolucions que la Comissió proposa adoptar al Ple es troba la següent:
«3. El Ple del Consell de Mallorca acorda que el govern insular adopti i implanti les
recomanacions del dictamen aprovat per la Comissió Especial sobre la Diada i, en
particular, que cerqui una data adequada per organitzar l’acte de reconeixement i
distincions de la institució que no se superposi amb la celebració de la festa de
l’Estendard.»
5.- La Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal
laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS, en sessió de dia 28 de juliol de 2017, va
acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de la consellera executiva de Modernització
i Funció Pública relativa a la dispensa de la prestació de serveis al personal del Consell
de Mallorca el dia 24 d’abril de cada any, coincidint amb les celebracions de la Diada
de Mallorca.
Posteriorment, en la sessió del mateix òrgan de dia 26 d’octubre de 2017, es va acordar
incloure en la proposta un punt en previsió que aquest dia no es tanquin les
dependències del Consell de Mallorca per necessitats del servei, el qual es va aprovar
per unanimitat.
6.- L’article 28.a) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en
sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25-08-2001), redactat de conformitat
amb l’acord del Ple de 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15-12-2016),
atribueix al Consell Executiu la funció executiva de les competències del Consell de
Mallorca, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans.
Per tot això, propòs al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent
Acord
1.- Dispensar la prestació de serveis al personal del Consell de Mallorca el dia 24 d’abril
de cada any, coincidint amb les celebracions de la Diada de Mallorca.
2.- A aquesta dispensa s’aplica el mateix règim que estableix pels dies 24 i 31 de
desembre i dia 29 de febrer la Resolució del Conseller executiu de Presidència, de data
30 de desembre de 2004, sobre jornada de treball i festius.
3.- En els anys en què per necessitats del servei no es pugui dur a terme aquesta
dispensa el dia 24 d’abril, es compensarà amb un dia més per assumptes particulars.
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4.- A l’any 2017, es compensa amb un dia més per assumptes particulars per a tot el
personal del Consell de Mallorca.
5. Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs
d’alçada en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot interposar formalment davant
aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de
Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada es pot interposar un 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 d’aquest recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no s’ha rebut
la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, sense limitació de temps.
No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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