
Catorzè.- Certificacions
Es podran emetre certificacions de les beques de formació realitzades a

petició de les persones beneficiàries.

Quinzè. - Recursos
Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual esgota la

via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l'organ que
dicti la resolució, en el termini d�un mes comptador a partir del dia següent de
la notificació de la resolució, d�acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant la juris-
dicció contenciós administrativa en el termini d'un mes comptador des de la data
de notificació.

Setzè. - Normativa general
La present convocatòria es regeix pel que disposen les bases anteriors i la

Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Dissetè.- Publicació.
Aquestes bases es publicaran al BOIB i entraran en vigor l'endemà de la

seua publicació.

El President del Consell d�Eivissa i Formentera
Pere Palau Torres

Eivissa, 22 d�octubre de 2003.
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Num. 21197
Anunci del Reglament d�assistència i cooperació municipal, per
a la prestació de serveis d�assistència als municipis de les Illes
d�Eivissa i Formentera.

En no haver-se presentat reclamacions durant el període d�exposició al
públic del Reglament d�assistència i cooperació municipal, per a la prestació de
serveis d�assistència als municipis de les illes d�Eivissa i Formentera, aprovat
inicialment pel Ple del Consell en sessió de data 28 d�agost de 2003, i que s�a-
nomena a l�edicte núm. 16.972, publicat al BOIB núm. 132, de 20 de setembre
de 2003, d�acord amb el darrer paràgraf de l�article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d�abril, reguladora de les bases de règim local, s�entén definitivament aprovat
l�acord fins aleshores provisional, i es procedeix a la seva publicació íntegra de
conformitat  amb l�article 70.2 de l�esmentada llei de bases, article 21 de la Llei
8/2000, de 27 d�octubre, de consells insulars i article 196.2 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s�aprova el reglament d�organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

El president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera 

Pere Palau Torres
Eivissa,30 d�octubre de 2003

Annex

A continuació es transcriu el text íntegre del Reglament d�assistència i
cooperació municipal, per a la prestació de serveis d�assistència als municipis
de les illes d�Eivissa i Formentera.

Reglament d�assistència i cooperació municipal per a la prestació de ser-
veis d�assistència als municipis de les illes d�Eivissa i Formentera.

Capítol Primer.  Disposicions generals.

Article 1r. Objecte i justificació.
1. En desenvolupament de les competències que vénen atribuïdes al

Consell Insular per l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases
de règim local, és objecte d'aquest Reglament la prestació de serveis d'assistèn-
cia als municipis de les illes d'Eivissa i Formentera, especialment als de menys
capacitat econòmica i de gestió, de conformitat amb el que estableix l'art. 26.3
de l'esmentada Llei, ja que un dels fins propis i específics del Consell, com a ens
local, és el d'assegurar la prestació integral i adequada a l'àmbit territorial
d'ambdues illes dels serveis de competència municipal segons l'art. 31 del
mateix text legal.

2. Podran ser igualment beneficiàries d'assistència aquelles entitats que
gaudeixin de la condició de locals, segons l'art. 3.2 de la Llei 7/1985.

Article  2n. Estructura del servei.
El servei d'assistència a municipis s'estructurarà sobre la base de:
. Un cap de servei en coordinació amb altres serveis del Consell.

. El personal que  es consideri necessari segons les funcions a desenvolu-
par i serveis a prestar.

Article 3r. Assistència a prestar.
1. Els serveis a prestar pel Consell a les entitats locals del seu àmbit terri-

torial objecte de regulació per aquest Reglament seran:
a) Assistència jurídica
b) Assistència economicofinancera
c) Assistència tècnica
d) Assistència en les funcions púbiques necessàries
e) Qualsevol altre tipus d'assistència que acordi el Consell

Article 4t. Principis bàsics d'assistència.
1. Els principis bàsics sobre els quals s'estableix l'organització del servei

insular d'assistència als municipis, orientat a la defensa dels ens locals, seran:
a) De supletorietat o complementarietat: l'assistència suplirà o comple-

mentarà actuacions o activitats municipals, a fi que les entitats locals prestin els
serveis mínims establerts a la Llei 7/1985.

b) De petició municipal: la intervenció de l'organització insular ha de ser
sol·licitada per l'entitat local en cada cas.

c) De proximitat: l'assistència insular es prestarà procurant,  en la mesura
que sigui possible, l'apropament físic dels mitjans emprats als punts d'assistèn-
cia, amb criteris de desconcentració i eficàcia.

Capítol Segon.  De l�assistència jurídica.

Article 5è. Abast de l'assistència jurídica.
1. L'assistència jurídica abraçarà els següents punts:
a) Assessorament jurídic sobre qüestions que tenguin relació directa amb

les competències municipals. Aquest assessorament es durà a terme mitjançant
la contestació de consultes, comunicacions i visites informatives, redacció d'in-
formes, dictàmens, propostes d'índole jurídica, elaboració de formularis,
models, etc. o bé mitjançant la celebració de reunions de treball, quan es consi-
deri convenient estudiar qüestions que afectin més d'una entitat.

b) Defensa en judici dels municipis i altres entitats mencionades a l'art. 1.2
d'aquest Reglament, en els procediments en què siguin part, quan no tenguin
Serveis Jurídics propis, i malgrat que en tenguin, quan la complexitat de l'as-
sumpte requereixi la intervenció del Consell.

Article 6è. Forma de prestació de l'assessorament jurídic.
1. Els serveis propis del Consell prestaran l'assessorament jurídic a què es

refereix l'apartat a) de l'article anterior, llevat que la peculiaritat de la qüestió
plantejada a les disponibilitats del personal del Consell requereixi el dictamen
d'expert aliè al Consell, amb informe previ de la Direcció del Servei
d'Assistència i decisió de l'òrgan insular competent.

Article 7è. Formes de prestació de la defensa en judici.
1. La defensa judicial a què es refereix l'apartat b) de l'article 5è d'aquest

Reglament es realitzarà amb mitjans propis i es podran concertar convenis de
col·laboració o realitzar encàrrecs a lletrats aliens al Consell quan l'especialitat
del cas ho requereixi, per a la qual cosa haurà d'informar la Direcció del Servei
d'Assistència. L'òrgan insular competent haurà de decidir la qüestió.

2. En cas que la defensa judicial s'encomani a un lletrat aliè al Consell,
haurà de mantenir informada la Direcció del Servei d'Assistència i facilitar-li
còpia de tots els escrits que es produeixin en relació amb l'assumpte objecte de
litigi, a fi d'efectuar-ne un adequat seguiment.

3. Les minutes que lliurin aquestos lletrats aliens al Consell s'ajustaran als
honoraris mínims orientatius establerts pel Col·legi d'Advocats respectiu.

Article 8è. Excepcions a la prestació de l'assistència de defensa judicial.
1. No es prestarà l'assistència de defensa en judici quan la motivi:
a) La impugnació d'actes i acords de les entitats locals per membres de la

pròpia Corporació que haguessin votat en contra de tals actes i acords a l'empa-
ra del que preveu l'art. 63.1.b) de la Llei 7/1985.

b) La impugnació d'actes i acords de les entitats locals per part de
l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Autònoma que es preveu als art.
63.1.a) i 65 de la mateixa Llei.

c) Les conteses judicials de qualsevol classe contra el propi Consell i
altres entitats locals d'Eivissa i Formentera.

Capítol Tercer. De l�assistència econòmica.

Article 9è.  Abast de l'assistència econòmica.
1. L'assistència econòmica abraçarà els següents supòsits:
a) Assessorament economicofinancer en les seues diverses modalitats.
b) Cooperació econòmica a través de subvencions, ajudes, préstecs i avan-

çaments, etc. 

Article 10è. Formes de prestació de l'assistència economicofinancera
1. Els propis serveis del Consell prestaran l'assessorament economicofi-

nancer a què es refereix l'apartat a) de l'article anterior, llevat que la peculiaritat
de la qüestió plantejada requereixi el dictamen d'expert aliè. En aquest darrer
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cas, n'informarà prèviament la Direcció del Servei d'Assistència i decidirà sobre
la qüestió l'òrgan insular competent.

Capítol Quart. De l�assistència tècnica.

Article 11è.  Abast de l'assistència tècnica.
1. L'assistència tècnica abraçarà:
a) Lliurament de dictàmens i informes tècnics en relació amb les obres,

construccions i serveis de competència o propietat municipal o local.
b) Lliurament d'informes subsidiaris preceptius, així com totes aquelles

actuacions de gestió, planejament i disciplina urbanística que siguin de compe-
tència municipal o local.

c) Redacció de projectes tècnics, direcció i liquidació d'obres.
d) Assistència tècnica en matèria d'activitats planificadores.
e) Informatització de serveis municipals i altres matèries, fent un segui-

ment de la seua implantació i desenvolupament.
f) Suport en la tramitació d'expedients davant altres organismes públics en

matèria de competència municipal.
Els apartats c), d) i e) es realitzaran directament o a través de convenis de

col·laboració subscrits amb l'entitat local i, en el seu cas, amb la Comunitat
Autònoma.

Article 12è.  Formes de prestació de l'assistència tècnica.
1. Els serveis propis del Consell prestaran l'assistència tècnica sol·licita-

da, llevat que per la naturalesa de la qüestió plantejada, o per manca de mitjans
personals i/o materials sigui necessària la participació de facultatius aliens a ell,
en tal cas es requerirà la decisió de l'òrgan insular competent.

Capítol Cinquè. De l�assistència en les funcions públiques necessàries.

Article 13è.  Abast de l'assistència a les funcions públiques necessàries.
1. El Consell, amb els mitjans personals al seu abast, procurarà dur a

terme la prestació de les funcions pròpies de la fe pública i assessorament legal
preceptiu, així com les de control i fiscalització interna de la gestió economico-
financera i pressupostària a totes les entitats locals del seu àmbit territorial. En
resten excloses les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Als efectes de prestació en comú de les funcions previstes i reservades a
l'article 92.3 de la Llei 7/1985, el Consell podrà fomentar la construcció d'agru-
pacions municipals per al sosteniment en comú d'un lloc de feina que tengui
assignades les funcions públiques necessàries i, en el seu cas, finançar-les com-
plementàriament.

Capítol Sisè. Del procediment.

Article 14è.  Sol·licituds d'assistència.
1. Les assistències previstes a l'art. 3r del present Reglament es prestaran

a petició de l'Alcalde o President de l'Entitat local corresponent.
2. Per a la sol·licitud d'assistència en judici i assistència excepcional, així

com en els casos en què s'estimi necessari, a la petició s'acompanyarà certifica-
ció de l'acord adoptat per l'òrgan competent.

3. No obstant això, podran evacuar-se consultes verbals interessades pels
alcaldes, regidors i funcionaris de les entitats locals en aquelles matèries que,
segons el parer de la Direcció del Servei d'Assistència, s'entenguin de tràmit o
de simple orientació.

4. En tot cas les peticions d'assistència en les seues distintes modalitats
concretaran la qüestió plantejada aportant els informes lliurats per funcionariat
de l'entitat local competent i la documentació necessària que permeti un adequat
coneixement de l'assumpte.

Article 15è.  Tràmit de les peticions.
1. Rebuda la petició, s'efectuarà proposta de prestació de l'assistència

sol·licitada, en el seu cas, sobre la base de l'informe que s'emeti, en el qual es
pronunciarà almenys sobre les següents qüestions:

. Si els antecedents rebuts són suficients per prestar l'assistència sol·licita-
da.

. Termini previsible de realització.

. Cost del servei, si la prestació s'ha de realitzar amb mitjans aliens al
Consell, amb trasllat a l'entitat local interessada a l'efecte que manifesti l'as-
sumpció del cost que, en el seu cas, haurà d'assumir.

2. El contingut de l'assistència prestada referent a informes, consultes o
dictàmens no serà vinculant per a l'entitat local sol·licitant.

Article 16è.  Contraprestació pel Servei d'Assistència.
1. El Consell podrà establir i exigir contraprestacions pecuniàries pels ser-

veis d'assistència previstos en aquest Reglament, prestats a petició de les enti-
tats locals amb mitjans propis o aliens, amb subjecció a la normativa regulado-
ra de les hisendes locals que siguin d'aplicació, sense perjudici que es formalit-
zin els oportuns convenis.

Capítol Setè. Dels plans insulars de cooperació a les obres i serveis de
competència municipal.

Article 17è.
1. El Consell Insular aprova anualment un Pla Insular de Cooperació a les

obres i serveis de competència municipal i de xarxa viària, amb la participació
dels ens locals del seu àmbit territorial.

2. Les peticions de cooperació dels ens locals s'acompanyaran d'un avant-
projecte o memòria tècnica valorada i, una vegada seleccionada l'obra o servei,
serà quan haurà de presentar-se el projecte definitiu.

Article 18è.
1. El Consell Insular tramitarà el Pla Insular de Cooperació a les obres i

serveis de competència municipal i xarxa viària amb temps suficient perquè la
seua aprovació definitiva sigui operativa abans del 31 de març, a fi que s'iniciï
la tramitació de la corresponent subvenció de l'Estat.

Article 19è.
1. Aprovat definitivament el Pla Insular anual i el seu finançament, podrà

el Consell subscriure convenis amb els ens locals afectats, per a la seua execu-
ció.

Article 20è.
1. Les obres i serveis inclosos en els Plans Insulars hauran d'adjudicar-se,

o acordar-se la seua execució, abans de l'1 d'octubre de l'exercici corresponent,
i executats abans de l'1 de novembre de l'exercici següent, llevat de casos excep-
cionals degudament autoritzats.

2. Els ens locals que executin les obres i serveis per delegació informaran
en tot moment el Consell sobre el seu estat d'execució.

Article 21è.
1. Serà condició necessària per a la percepció de les subvencions el com-

pliment dels terminis de l'execució de les obres i serveis, llevat de casos excep-
cionals degudament autoritzats.

2. Qualsevol modificació en el projecte o en el termini d'execució haurà
de ser prèviament autoritzada.

Article 22è.
1. Els romanents de subvencions a Plans Insulars de cooperació per bai-

xes en l'adjudicació o/i baixes per anul·lació de projectes o reducció de pressu-
postos podran utilitzar-se en el finançament d'obres del Pla complementari o
reassignar-se sense excedir els límits establerts en la norma reguladora.
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Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 20948

Anuncio de licitación para el subministro de articulos de vestua-
rio para el  personal de la Llar d�Ancians y la Residencia
Huialfas.

El Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca en  fecha 10 de noviembre
de 2003 ha abierto el procedimiento de adjudicación del contrato que ha conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Economía y Hacienda

(Contratación)
c) Número de expediente: 24/2003

2. Objeto del contrato.
a)Descripción del objeto: Suministro de artículos de vestuario para el per-

sonal de la Llar d�Ancians y la Residencia Huialfas,  sujeto a las características
técnicas que es detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas y distribuidos
en cuatro lotes:

LOTE 1: CALZADO 
LOTE 2: ROPA SERVICIOS GENERALES
LOTE 3: ENFERMERIA � LIMPIEZA � OTROS.
LOTE 4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
b)Lugar de entrega: Llar d�Ancians (C/ General Riera 115, Palma) i

Residència Huialfàs (C/ Isaac Peral 19, Sa Pobla)
c)Plazo de entrega : 40 dias desde la petición.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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