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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 09/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de maig de 2012 
Hora: de 10.12 h a 15.10 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
 Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

En el punt núm. 1 encara no havia arribat la Sra Soler (PP), que s’incorpora en el punt 
núm. 2. En el punt núm. 25 surt la Sra. Garrido (PSOE) que torna en el punt núm. 26. 
En el punt núm. 26 surten la Sra. Presidenta i el Sr. Crespí (PP) que tornen en el punt 
núm. 30. En el punt. núm. 33 surten el Sr. Vidal (PP) i el Sr. Alemany (PSOE) que 
tornen en el punt. núm. 34.  En el punt núm. 35 surten el Sr. Bernat Roig, Sr. Salom i 
Sra. Cirer (PP), i la Sra. Dubón (PSOE). El Sr. Roig no torna fins la discussió del punt 
núm. 1 i 2 dels despatxos extraordinaris. El Sr. Salom, la Sra. Cirer i la Sra. Dubón es 
reincorporen en el punt núm. 36.  En el punt núm. 36 surten la Sra. García (PP), la 
Sra. Sánchez i la Sra. Garrido (PSOE), que es reincorporen en el punt núm. 37. En el 
punt núm. 37 surten el Sr. Mulet i la Sra. Dubón, i es reincorporen en el punt núm. 38. 
En el punt núm. 38 surten el Sr. Mesquida (PP) i la Sra. Campomar (PSM-IV-EM). El 
Sr. Mesquida torna en el punt núm. 39, i la Sra. Campomar en el núm. 40. En el punt 
núm. 40 surt el Sr. Mesquida (PP) i la Sra. Soler, que tornen en el punt núm. 42. En el 
punt núm. 41 surten la Sra. García i la Sra. Llinàs, que tornen en el punt núm. 42. En 
el punt núm. 42 surt el Sr. Ensenyat (PSM-IV-EM), que ja s’absenta definitivament de 
la sessió i ja no retorna. Els quatre consellers del PSM-IV-EM s’absenten en els punts 
48 a 52. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació acta anterior (12-4-2012 ) 

2. Declaracions institucionals 

3. Proposta d’acord de substitució d’un representant del Consell Insular de 
Mallorca en el Patronat del Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes 
Balears. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Futbol de les Illes 
Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

5. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Bàsquet de les Illes 
Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 
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6. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Activitats 
Subaquàtiques als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat 
escolar ” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Natació als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Esquaix als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Taekwondo 
als efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Piragüisme 
als efectes del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Patinatge de 
les Illes Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat 
escolar” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

12. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Hamdbol de les 
Illes Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat 
escolar ” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

13. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Vela de les Illes 
Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

14. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Tennis de Taula de 
les Illes Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat 
escolar ” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

15. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Tennis de les Illes 
Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar ” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

16. Proposta d’acord de concessió subvenció a la Federació Balear de Motociclisme 
per al desenvolupament del programa l’Esport en edat escolar. 

17. Proposta d’acord de concessió subvenció a la Federació de Voleibol de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa l’Esport en edat escolar. 

18. Proposta d’acord de concessió subvenció a la Federació Balear de Golf per al 
desenvolupament del programa l’Esport en edat escolar. 
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19. Proposta d’acord de concessió subvenció a la Federació Balear de Ciclisme per al 
desenvolupament del programa l’Esport en edat escolar. 

20. Proposta d’acord de concessió subvenció a la Federació Balear de Lluita Olímpica 
per al desenvolupament del programa l’Esport en edat escolar. 

21. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Boxa als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

22. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Judo i EE 
AA de les Illes Balears als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’edat escolar” i d’aprovació del text del conveni regulador. 

23. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de d’Orientació 
als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

24. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Petanca als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’edat escolar” i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

25. Proposta d’acord d’aprovació de l’ordenança per a la regulació i la fixació dels 
preus públics corresponents a les visites i utilització d’espais de la Finca de Raixa. 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

26. Proposta d’aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2011, de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

27. Proposta d’acord de nomenament de representants del Consell de Mallorca a la 
Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus. 

28. Proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament sobre els usos de 
l’Embarcació Balear. 

29. Proposta d’acord de Ple de concessió de subvenció de 80.000,00 € a la Fundació 
Castell d’Alaró. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

30. Proposta d’acord d’aprovació d’un pla especial per ajudar a sufragar 
despeses corrents dels ajuntaments de Mallorca de l’any 2012 
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31. Autorització de la modificació del projecte de l’Ajuntament de Sa Pobla: “ 
Remodelació d’instal·lació del poliesportiu municipal, 1ra. Fase”, pel que fa a 
l’anualitat inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de l’any 2011. 
 
 
II) PART DE CONTROL 
 
32. Decrets i resolucions a donar-ne compte 
 
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
b) Organització del Consell de Mallorca. 

 
c) Designació de representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de 
Seguiment del Conveni per a la implantació de la Finestreta Única 
Empresarial. 

 
d) Substitució del secretari general i delegació de la secretaria de la Comissió 
Informativa General i de Comptes 

 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 
33. Moció que presenta el Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca a favor de la protecció de Cala Figuera. 
 
34. Moció que presenta el Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre l’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. 
 
35. Moció que presenta el Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre l’estàtua del Rei Jaume II a Sineu. 
 
36. Moció que presenta el Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre la possessió de la ctra. Vella de Lluc a Pollença. 
 
37. Moció conjunta del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca i el Grup de Consellers Socialites al Consell de Mallorca sobre el tractat de 
Comerç d’Armes. 
 
38. Moció que presenta el Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca sobre 
la gratuïtat dels certificats de residència i per evitar l’augment de taxes 
aereoportuàries. 
 
39. Moció que presenta el Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca sobre 
el servei d’atenció psicològica a les famílies adoptives de Mallorca. 
 
40. Moció que presenta el Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca per a 
la creació d’un pla per a l’impuls del producte mallorquí. 
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INTERPEL·LACIONS 
 
41. Interpel·lació que formula el Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell 
de Mallorca sobre les curses de bous a Mallorca. 
 
42. Interpel·lació que formula el Sr. Antoni Alemany Cladera a la Presidenta del 
Consell de Mallorca sobre la crisi econòmica. 
 
 
PREGUNTES 
 
43. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Situació camions bomber pendent 
d’entregar). 
 
44. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Relació nominal personal eventual 
lliure designació present legislatura). 
 
45. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau  a la Sra. Presidenta del 
Consell de Mallorca (Actuacions reclamació inversions estatutàries) 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau  a la Sra. Presidenta del 
Consell de Mallorca (Actuacions previstes rehabilitació Platja de Palma) 
 
47. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Modificació crèdit per garantir  pagament únic per a les dones víctimes de violència 
de gènere) 
 
48. Pregunta que formula la Sra. Antonia Roca Bellinfante a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Cost primer trimestre guàrdies reforç servei Cos Bombers). 
 
49. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar a la Sra. Catalina Soler Torres 
(Resultats filmació pel.lícula a l’IEHM) 
 
50. Pregunta que formula el Sr. Josep Oliver Rebassa a la Sra. Catalina Soler Torres 
(Externalització servei de manteniment de l’Hipòdrom de Son Pardo) 
 
51. Pregunta que formula el Sr. Antoni Mesquida Ferrando a la Sra. Catalina Soler 
Torres (Sistema seguretat Hipòdrom Son Pardo) 
 
52. Pregunta que formula la Sra. Mª Magdalena García Gual al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Actuacions dia internacional del museu) 
 
 
PRECS 
 
III) DESPATX  EXTRAORDINARI 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

La PRESIDENTA, en primer lloc, dóna la benvinguda a la consellera Sra. Melchora 
Gómez, que avui es reincorpora a les sessions del Ple després d’una temporada en què 
n’ha hagut d’estar absent. Expressa la satisfacció de tots els membres de la corporació 
pel fet que pugui reprendre les tasques de govern de la institució. 

 
 

II) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-4-2012 ). 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

La Sra. PRESIDENTA informa que es presenta una Declaració Institucional, 
aprovada per consens entre tots els Grups polítics, en els següents termes: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 
 
El 20 de setembre de 1993 l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir, en virtut de la 
resolució 47/237, que el 15 de maig de cada any es celebri el Dia Internacional de la Família.  
 
Segons l’ONU el dia Internacional de la Família és l’ocasió idònia per promoure la conscienciació i un 
millor coneixement dels processos socials, econòmics i demogràfics que afecten a aquest nucli tan 
important de la nostra societat. 
 
La família és l'espai en que s'exerceix una solidaritat espontània i emotiva sobre la base d'uns vincles 
sòlids que cerquen la felicitat dels que integren aquest espai. Cal destacar també la importància del 
nucli familiar no sols en temps de bonança si no també en temps de dificultats convertint-se en un 
refugi per afrontar-les des de la solidaritat i la unió. 
 
La família, en les seves diverses modalitats existents, és el pilar basic de la nostra societat en què 
l'individu es forma i desenvolupa com a ciutadà, ja que el nucli familiar és el primer espai de 
convivència de les persones i és a on s'adquireixen les competències bàsiques per relacionar-se amb la 
societat. La família, com a vincle afectiu es presenta en moltes i diverses formes. És una mostra de la 
diversitat social i de la llibertat de que fruïm gràcies als avenços socials i culturals d’aquests darrers 
temps i és considerada pel conjunt de la societat com el valor més important. 
 
Inevitablement, les famílies, prenen part i contribueixen als canvis socials i culturals que es donen. No 
de bades les mateixes famílies han canviat i sens dubte, això, juntament amb la incorporació de la dona 
al mercat laboral han marcat i marquen el desenvolupament de l’individu i la seva interrelació amb la 
societat. En aquests temps de crisi cal apuntalar les conquestes socials i individuals de la nostra 
societat.  
 
Per això des del Consell de Mallorca volem retre homenatge a les FAMÍLIES  en el sentit més ample i 
en majúscules, al vincle afectiu i de solidaritat que n’uneix els membres,  a l’organització social més 
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sòlida que hi ha i que permet posar en valor els principis d'igualtat, la responsabilitat compartida i la 
riquesa de la solidaritat intergeneracional. 
 
Volem fer palesa la importància de la família, en totes les seves variants i en la seva diversitat que 
configura la societat actual com a nucli transmissor dels  valors, com la tolèrancia, la pluralitat, el 
multiculturalisme, la comprensió i empatia i  coneixements, com a centre de recolzament i 
desenvolupament de l'individu i com a l'arrel de la nostra existència,  com a persones i com a ciutadans 
i ciutadanes. 
 
Davant aquesta figura els poders públics tenen el deure de garantir l'Estat del Benestar i els serveis  
universals com a elements de protecció social de les famílies mallorquines, així com desenvolupar 
polítiques amb perspectiva de família, promovent la conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
de les dones i els homes i la igualtat de gènere com a fonament de les relacions personals, que en 
permetin el desenvolupament i en garanteixin la llibertat i la igualtat com a principal motor que n’és de 
la nostra societat. 
 
I com deia el Secretari General de l'ONU Ban Ki-moon, en motiu del Dia Internacional de la Familia 
l'any passat “Tinguem la determinació de donar suport a les famílies perquè alimentin els joves, tenguin 
cura dels majors i fomentin les comunitats fortes basades en la tolerància i la dignitat per a tots”. 
 

Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD DE SUBSTITUCIÓ D’UN REPRESENTANT 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DEL 
CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A LES ILLES 
BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

L’article 8 dels Estatuts del Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears (BOIB núm. 
37, de 26 de març de 2002) estableix que hi haurà quatre representants del Consell Insular de Mallorca 
en el Patronat del Consorci. 

Atesa la proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la senyora Catalina Sureda Fons, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat del Consorci 
del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, al Consorci del Centre Associat de la UNED a les 
Illes Balears i a la Secretaria Tècnica de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES 
ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 10 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48918 amb la reserva de crèdit  220120000301, per l’import de 
195.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 195.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALERS,  amb NIF- G07164411. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 195.000 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària  20 34101 48918 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2012 
(RC núm. 220120000301) a favor de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS,  amb 
NIF- G07164411. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS, per 
al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident del Consell de Mallorca, amb CIF S0711002F i 
amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el Sr. Miguel Bestard Cabot, com a President de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES 
ILLES BALEARS, amb NIF G07164411 i domicili en Carretera Manacor, km 2, Son Malferit, 07007 
Palma. 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS , 
en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS , en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment 
i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives adreçades 
a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de 
Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit 
territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la 
Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, 
és la següent:  

Categoria Modalitat Núm. de partits Data d’inici Data termini 

Cadet  Futbol 11 masc. 1400 31/10/2011 30/10/2012 

Infantil Futbol 11 masc. 1600 31/10/2011 30/10/2012 

Aleví Futbol 7 masc. 2300 31/10/2011 30/10/2012 

Cadet Futbol sala masc. 78 31/10/2011 30/10/2012 
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Infantil  Futbol sala masc. 134 31/10/2011 30/10/2012 

Aleví Futbol sala masc. 248 31/10/2011 30/10/2012 

Benjamí Futbol sala masc. 308 31/10/2011 30/10/2012 

Iniciació Futbol sala masc. 360 31/10/2011 30/10/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 195.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48918 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 9,50 
euros per llicència i 100 euros per equip d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca         Federació de Futbol de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 195.000 €, destinats al 
pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als partits 
que a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  297.634,32 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  195.000 € 

% subvencionat del projecte:         65,516638 % 

 

Activitat Nombre partits Arbitratge Gestió Cost partit Total 

Cadet futbol 11 1400 50,00€ 3,94€ 53,94€ 75.516,00€ 

Infantil futbol 11 1600 45,00€ 3,94€ 48,94€ 78.304,00€ 

Aleví futbol 7 2300 39,00€ 3,94€ 42,94€ 98.762,00€ 

Cadet fut sala 78 36,00€ 3,94€ 39,94€ 3.115,32€ 

Infantil fut sala 134 36,00€ 3,94€ 39,94€ 5.351,96€ 

Aleví fut sala 248 36,00€ 3,94€ 39,94€ 9.905,12€ 

Benjamí fut sala 308 36,00€ 3,94€ 39,94€ 12.301,52€ 

Iniciació fut sala 360 36,00€ 3,94€ 39,94€ 14.378,40€ 

TOTAL      297.634,32€  

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 195.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48918 (document RC 220120000301) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 
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Gestió 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte d’aquesta subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import total de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 
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c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte esportiu subvencionat, 
sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
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6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012. 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació haurà de presentar davant 
la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, equips, categoria, lloc i resultat 
obtingut.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÓMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 
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Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÓRIA TÈCICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca, per l’any 2012, amb caràcter excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció.   
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Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’acord de 
funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Futbol 
de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES 
ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 2 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48913 amb la reserva de crèdit  220120000300, per l’import de 
90.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 90.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07192156. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 90.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48913 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000300) a favor de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES 
BALEARS,  amb NIF- G07192156.. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i 
amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Jaime Estarellas Servera, com a President de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES 
ILLES BALEARS, amb NIF G07192156. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit 
territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la 
Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Categoria Modalitat Núm. de partits Data d’inici Data termini 

Cadet  Masculí 378 04/11/2011 20/05/2012 

Cadet  Femení 322 04/11/2011 20/05/2012 

Infantil Masculí 522 04/11/2011 26/05/2012 

Infantil Femení 384 04/11/2011 26/05/2012 

Aleví (mini) Masculí A (esp.) 56 20/01/2012 18/05/2012 

Aleví (mini)  Femení A (esp.) 56 20/01/2012 18/05/2012 

Aleví (mini) Masculí (pref.) 443 05/11/2011 26/05/2012 

Aleví (mini) Femení (pref.) 390 05/11/2011 26/05/2012 

Benjamí (premini) Masculí  162 19/11/2011 19/05/2012 

Benjamí (premini) Femení 117 19/11/2011 19/05/2012 

Benjamí (premini) Mixt 180 19/11/2011 19/05/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48913 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 16€ 
per llicència i, 92€ per equip d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ 
Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 
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El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació de Bàsquet de les Illes Balears 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 90.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als partits que a 
continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  195.862,80 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  90.000 € 

% subvencionat del projecte: 45,9505327% 

 

Partit 
Nº 
partits 

Arbitratge Gestió Material Cost partit Total 

Cadet Masculí 378 92,00€ 8,01€ 4,00€ 104,01€ 39.315,78€ 

Cadet Femení 322 92,00€ 8,01€ 4,00€ 104,01€ 33.491,22€ 
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Infantil Masculí 522 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 47.507,22€ 

Infantil Femení 384 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 34.947,84€ 

Aleví (mini) Masculí A 
(esp.) 

56 30,00€ 
8,01€ 4,00€ 

42,01€ 2.352,56€ 

Aleví (mini) Femení A 
(esp.) 

56 23,70€ 
8,01€ 4,00€ 

35,71€ 1.999,76€ 

Aleví (mini) Masculí 
(pref.) 

443 18,00€ 
8,01€ 4,00€ 

30,01€ 13.294,43€ 

Aleví (mini) Femení 
(pref.) 

390 18,00€ 
8,01€ 4,00€ 

30,01€ 11.703,90€ 

Benjamí (premini) 
masculí 

162 12,50€ 
8,01€ 4,00€ 

24,51€ 3.970,62€ 

Benjamí (premini) 
femení 

117 
12,50€ 8,01€ 4,00€ 

24,51€ 2.867,67€ 

Benjamí (premini) mixt 180 12,50€ 8,01€ 4,00€ 24,51€ 4.411,80€ 

     TOTAL 195.862,80€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48913 (document RC 22012000248) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
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mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte d’aquesta subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import total de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte esportiu subvencionat, 
sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix       el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 
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6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012. 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació haurà de presentar 
davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, equips, categoria, lloc i resultat 
obtingut.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades així 
com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per a l’any 2012, amb caràcter excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció.   

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
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objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’acord de 
funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de 
Bàsquet de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 



 28

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES ALS EFECTES 
DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 22 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48935 amb la reserva de crèdit  220120000295, per l’import de 
24.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 24.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES,  amb NIF- G07219439. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 24.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48935 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000295) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES,  amb NIF- G07219439. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el Sr. Juan José Mas Garau, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES, amb domicili en Camí de la Vileta, Pol. S. Moix 40, 07011 Palma i, CIF 
G07219439. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

JORNADES DE BUSSEIG ESPORTIU 05/11/2011 27/10/2012 

JORNADES DE NATACIÓ AMB ALETES 05/11/2011 01/09/2012 
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 24.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48935 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 6 
euros per llicència, i 60 euros per entitat, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 



 31

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 24.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  29.450 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      24.000 € 

% subvencionat del projecte:         81,4940577% 

 

Activitat Nº 
Organització i 
Gestió 

Material 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

Busseig Esportiu 50 200,00€ 245,00€ 445,00€ 22.250,00€ 

Natació Aletes 20 250,00€ 110,00€ 360,00€ 7.200,00€ 

    TOTAL 29.450,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 24.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48935 (document RC 220120000295) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Organització i Gestió, correspon a les despeses dels instructors, tècnics i monitors encarregats de dur a 
terme els esdeveniments. 

Material, correspon al material esportiu fungible necessari per al desenvolupament dels esdeveniments 
(lloguer equips busseig, camisetes, diplomes...)  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
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mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Organització i Gestió 

Material 
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 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 
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Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
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Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear 
d’Activitats Subaquàtiques i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 10 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48922 amb la reserva de crèdit  220120000291, per l’import de 
16.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012 informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 16.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, amb NIF- V07179146. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 16.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48922 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000291) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ,  amb 
NIF- V07179146. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 
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 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Raúl García Rodríguez, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ, NIF V07179146 i, domicili en Carrer Teniente Oyaga, P. Son Hugo, s/n, 07004 Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  
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Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Jornades Lliga Iniciació natació 21/01/2012 28/04/2012 

Jornades Lliga Benjamí natació 05/11/2011 28/04/2012 

Jornades Lliga Aleví natació 05/11/2011 28/04/2012 

Jornades Lliga Infantil natació 14/01/2012 16/06/2012 

Jornades Lliga cadet natació 14/01/2012 16/06/2012 

Jornades Lliga infantil waterpolo 11/12/2011 31/03/2012 

Jornades Lliga cadet mixta waterpolo 19/11/2011 17/03/2012 

Jornades Lliga figures nat. sincronitzada 12/11/2011 19/05/2012 

Jornades Lliga natació nivells 17/12/2011 09/06/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48922 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 52 
euros per llicència, i 260 euros per club d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Natació 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 



 40

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 16.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  51.712,07 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      16.000 € 

% subvencionat del projecte:         30,9405522% 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48922 (document RC 220120000291) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT. A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part 
proporcional de les despeses generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de: 

Muntatge, correspon a la retribució al personal encarregat del muntatge de piscina. 

Arbitratge, correspon al pagament dels àrbitres necessaris pel desenvolupament de la competició 
(jutges, jutges taula, cronometradors...) 

Organització i gestió, correspon a l’auxiliar administratiu de l’esport base i el material d’oficina 
necessari per dur a terme aquesta gestió (paper, toner impressores...) 

Material, correspon al material esportiu fungible, cronos, camisetes i balons... 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 

Activitat Nº Muntatge Arbitratge 
Organitz.    
I Gestió 

Material Cost Esdev. Total 

Jornada Lliga iniciació natació 2 - 456,00€ 200,00€ 71,43€ 727,43€ 1.454,86€ 

Jornada Lliga Benjamí natació 6 - 456,00€ 200,00€ 71,43€ 727,43€ 4.364,58€ 

Jornada Lliga Aleví natació 6 480,00€ 456,00€ 200,00€ 71,43€ 1.207,43€ 7.244,58€ 

Jornada Lliga Infantil natació 4 480,00€ 456,00€ 200,00€ 71,43€ 1.207,43€ 4.829,72€ 

Jornada Lliga Cadet natació 4 480,00€ 456,00€ 200,00€ 71,43€ 1.207,43€ 4.829,72€ 

Jornada Lliga infantil waterpolo 10 480,00€ 300,00€ 200,00€ 71,43€ 1.051,43€ 10.514,30€ 

Jornada Lliga cadet waterpolo 7 480,00€ 300,00€ 200,00€ 71,43€ 1.051,43€ 7.360,01€ 

Jornada Lliga nat. sincronitzada 6 480,00€ 360,00€ 200,00€ 71,43€ 1.111,43€ 6.668,58€ 

Jornada Lliga nat. nivells 4 480,00€ 360,00€ 200,00€ 71,43€ 1.111,43€ 4.445,72€ 

      TOTAL 51.712,07€ 
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mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la  

subvenció quant a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan 
subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions per permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Muntatge  

Arbitratge 

Organització i Gestió 
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Material  

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  
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Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Natació de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 6 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48939 amb la reserva de crèdit  220120000272, per l’import de 
3.500 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.500 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, amb NIF- V07237977. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.500 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48939 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000272) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX,  amb 
NIF- V07237977. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. David Vidal Villamide, com a vicepresident en funcions de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESQUAIX, amb domicili en carrer Uruguay, 07010 Palma i, CIF V07237977. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de vicepresident en funcions de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  
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Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Curs de Formació de Monitors 06/08/2012 11/08/2012 

Primera Fase Circuit 19/05/2012 19/05/2012 

Segona Fase Circuit 07/07/2012 07/07/2012 

Campionat de Mallorca 22/09/2012 22/09/2012 

Trofeu Consell Insular de Mallorca 20/10/2012 20/10/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48939 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 
euros per llicència, i 60 euros per entitat, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Esquaix 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.500 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  3.500 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.500 € 

% subvencionat del projecte:             100% 

 

Esdeveniment, Activitat Nº 
Arbitrat
ge 

Organit.     
i Gestió 

Material 
Cost 
Esdeve
niment 

Total 

Curs de Formació de Monitors 1 0,00€ 978,00€ 50,00€ 
1.028,00
€ 

1.028,00€ 

Primera Fase Circuit 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Segona Fase Circuit 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Campionat de Mallorca 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Trofeu Consell Insular de Mallorca 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

TOTAL DESPESES 3.500,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48939 (document RC 220120000272) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, que correspon als pagaments d’àrbitres necessaris per al desenvolupament dels 
esdeveniments. 

Organització i gestió, que correspon a les despeses de monitors que organitzen l’activitat, lloguer de 
pistes per al desenvolupament de l’activitat, despeses de publicitat, administratius que duen a terme la 
gestió administrativa, un monitor encarregat de la cura dels participants, quotes d’inscripció d’alumnes 
a la federació Espanyola i despeses de professorat que imparteix els cursos. 

Material, correspon al material esportiu fungible (pilotes, cordes...)i, de papereria necessari per al 
desenvolupament dels esdeveniments i del curs. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 
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4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 
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a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 
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Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 
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Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 
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El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel vicepresident en funcions de la 
Federació Balear d’Esquaix i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48940 amb la reserva de crèdit  220120000281, per l’import de 
9.000 €. 
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Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO, amb NIF- V07290299. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48940 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000281) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO,  
amb NIF- V07290299. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Antonio Navas Pozo,  com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO, amb domicili en carrer Capitán Castell 11, 07004 Palma  i, CIF V07290299. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO , en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 
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Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWDONO, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la 
següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Campionat de Mallorca Infantil Tècnica 26/11/2011 26/11/2011 

Trofeu de Nadal Combat 17/12/2011 17/12/2011 

Open de Tècnica 17/12/2011 17/12/2011 

Campionat de Mallorca Infantil Combat 21/04/2012 21/04/2012 

Clínic Alt Nivell de Tècnica 09/06/2012 09/06/2012 

Open Consell de Mallorca 23/06/2012 23/06/2012 

Clínic FBT Formació 06/07/2012 08/07/2012 

Clínic Alta Competició de Combat 22/09/2012 22/09/2012 

Campionat Interregional Combat 20/10/2012 20/10/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48940 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 
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L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 53 
euros per llicència, i 400 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Taekwondo 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 9.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 
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Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  10.210 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.000 € 

% subvencionat del projecte:         88,1488737% 

 

Activitat Nº Arbitratge Gestió Material 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

Open Consell de Mallorca 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Open de Tènica 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Trofeu de Nadal Combat 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Campionat Interregional Combat 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Cnat. Mallorca Infantil Combat 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Cnat. Mallorca Infantil Tècnica 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Clínic Alta competició combat 1 - 1.000,00€ 250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 

Clínic Alt Nivell de Tècnica 1 - 1.000,00€ 250,00€ 1.250,00€ 1.250,00€ 

Clínic FBTKD Formació 1 - 2.000,00€ 250,00€ 2.250,00€ 2.250,00€ 

TOTAL DESPESES 10.210,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48940 (document RC 220120000281) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, despeses d’àrbitres i jutges necessaris per al desenvolupament dels esdeveniments. 

Coordinació i gestió, corresponen a despeses de telèfon, hotel equips invitats i honoraris coordinadors i 
administratiu. 

Material, correspon al material esportiu fungible i material d’oficina (blocs, paper, tinta impressora...) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 
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3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 
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e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 
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Organització i Gestió 

Material 

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  
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Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Taekwondo i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
PIRAGÜISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 6 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48926 amb la reserva de crèdit  220120000293, per l’import de 
19.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 22 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 19.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME, amb NIF- G07258593. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48926 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000293) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME,  
amb NIF- G07258593. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan José de Salabert Coll, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
PIRAGÜISME, amb domicili en carrer Joan Miró 327, 07015 Palma i, CIF G07258593. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la 
següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

1ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 29/01/2012 29/01/2012 

2ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 11/02/2012 11/02/2012 

3ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 07/04/2012 07/04/2012 

4ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 21/04/2012 21/04/2012 

5ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 19/05/2012 19/05/2012 

6ª Competició Trofeu Consell de Mallorca 02/09/2012 02/09/2012 

1ª Competició Copa Federació 20/11/2011 20/11/2011 

2ª Competició Copa Federació 25/02/2012 25/02/2012 

Campionat de Mallorca 23/06/2012 23/06/2012 

Formació d’Àrbitres 18/11/2011 20/11/2011 

Formació d’Àrbitres 27/01/2012 29/01/2012 

Formació d’Àrbitres 10/02/2012 12/02/2012 

Formació d’Àrbitres 06/04/2012 08/04/2012 

Formació de Tècnics 07/01/2012 29/01/2012 

Formació de Tècnics 10/03/2012 24/03/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48926 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 
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2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 30 
euros per llicència, i 190 euros per club d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Piragüisme 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 19.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  25.970 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      19.000 € 

% subvencionat del projecte:       73,16134% 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48926 (document RC 220120000293) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Transport, despeses que corresponen al transport de material necessari per al desenvolupament de 
l’activitat. 

Arbitratge, despeses que corresponen al personal d’arbitratge de les competicions (1 jutge àrbitre + 7 
àrbitres auxiliars). 

Gestió i coordinació, despeses que corresponen al personal encarregat de la gestió administrativa de 
l’esport escolar. 

Material, despeses que corresponen al material esportiu fungible (cintes demarcació, camisetes...) i 
material oficina (paper, tinta impressora...), necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 

Activitat Nº 
Transpor
t 

Arbitratge Gestió 
Material 

Cost Esdev. Total 

Copa 
Federació 

2 308,00€ 430,00€ 370,00€ 
380,00€ 

1.488,00€ 2.976,00€ 

Campionats de 
Mallorca 

1 308,00€ 430,00€ 370,00€ 
380,00€ 

1.488,00€ 1.488,00€ 

Trofeu Consell 
de Mallorca 

6 308,00€ 430,00€ 370,00€ 
380,00€ 

1.488,00€ 8.928,00€ 

Curs Formació 
Tècnics 

2 850,00€ - 2.720,00€ 
1.299,00€ 

4.869,00€ 9.738,00€ 

Curs Formació 
Àrbitres 

4 280,00€ - 280,00€ 
150,00€ 

710,00€ 2.840,00€ 

      TOTAL 25.970,00€ 
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mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 

Arbitratge 

Gestió i Coordinació 
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Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  
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Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Piragüisme i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS ALS 
EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER 
A L’EDAT ESCOLAR” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE 
LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 23 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48924 amb la reserva de crèdit  220120000292, per l’import de 
18.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 18.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07155179. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 18.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48924 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000292) a favor de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS,  amb NIF- G07155179. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Sebastián Rico Pons, com a President de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS, amb domicili en Avda. Uruguay, num.3, planta baixa, porta 23, 07010 Palma  i, 
CIF G07155179. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Curs concentració nous valors 10/02/2012 12/02/2012 

Curs reciclatge formació tècnics 16/02/2012 17/02/2012 

Curs concentració nous valors 04/05/2012 06/05/2012 

Curs reciclatge formació jutges 18/02/2012 19/02/2012 

Campionat Mallorca patinatge artístic 1ª prova 11/04/2012 13/04/2012 

Campionat Mallorca patinatge artístic 2ª prova 17/05/2012 20/05/2012 

Campionat Mallorca patinatge artístic 3ª prova 13/06/2012 17/06/2012 

Campionat Mallorca Grup Shows patinatge artístic 09/03/2012 11/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca patinatge artístic 1ª prova 01/03/2012 04/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca patinatge artístic 2ª prova 24/05/2012 27/05/2012 

Campionat de Mallorca hoquei patins en línia 25/02/2012 05/05/2012 

Trofeu Consell de Mallorca hoquei patins en línia 01/06/2012 03/06/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 18.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48924 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 14 
euros per llicència, i 90 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 
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2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Patinatge de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 18.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  25.000 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      18.000 € 

% subvencionat del projecte:         72% 

 

Activitat Partit Esdev Transport 
Organitz. 

Gestió 
Arbitratge Material Cost esdv.  Total 

Cnat. Mca. 
Hoquei Línia 

10 
 10,00€ 15,00€ 65,00€ 10,00€ 100,00€ 1.000,00€ 
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Trofeu Consell 
Mca. Hoquei L. 

4 
 10,00€ 15,00€ 65,00€ 10,00€ 100,00€ 400,00€ 

Cnat. Mca. 
Patinatge 
artístic 

 
3 800,00€ 500,00€ 2.000,00€ 200,00€ 3.500,00€ 10.500,00€ 

Trofeu Consell 
Mca. Patinatge 
A. 

 
2 800,00€ 500,00€ 2.000,00€ 200,00€ 3.500,00€ 7.000,00€ 

Grup Shows  1 400,00€ 200,00€ 1.000,00€ 100,00€ 1.700,00€ 1.700,00€ 

Curs reciclatge i 
formació tècnis 
i nous valors 

 
3 400,00€ 500,00€ - 200,00€ 1.100,00€ 3.300,00€ 

Curs jutges  1 500,00€ 300,00€ - 300,00€ 1.100,00€ 1.100,00€ 

       TOTAL 25.000,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 18.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48924 (document 220120000292) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT per als esdeveniments de Patinatge Artístic 
(Campionat de Mallorca, Trofeu Consell de Mallorca i Grup Shows) i els Curs de reciclatge, formació 
tècnics i nous valors i de jutges i, PARTIT per al Hoquei Línia (Campionat de Mallorca i Trofeu 
Consell de Mallorca). 

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat. 

Despeses dels PARTITS: 

Arbitratge, despeses corresponents al pagament d’àrbitres dels partits. 

Gestió, despeses derivades del personal administratiu encarregat de tramitació llicències, confecció 
calendaris... 

Material, despeses de material esportiu fungible (pucks: pastilles de joc). 

Transport, despeses de transport d’àrbitres. 

Despeses dels ESDEVENIMENTS: 

Arbitratge, despeses corresponents al pagament d’àrbitres, jutges... 

Gestió, despeses motivades pel personal encarregat de la tramitació administrativa per al 
desenvolupament de les activitats. 

Material, despeses del material d’oficina (no inventariable), toner, paper... 

Transport, despeses corresponent al trasllat dels àrbitres, jutges... a les instal·lacions de les 
competicions, a més del trasllat del material esportiu per al desenvolupament de l’activitat. 
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3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la  

subvenció quant a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan 
subjectes al deure de col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions per permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 
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d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 
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6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT per al PATINATGE ARTÍSTIC i el PARTIT per al HOQUEI LÍNEA. 

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 

Organització i Gestió 

Arbitratge 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  
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Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 
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D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de 
Patinatge de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  
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14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE HAMDBOL DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’HANDBOL, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 2 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48917 amb la reserva de crèdit  220120000286, per l’import de 
12.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL amb NIF- G07192990. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48917 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000286) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL,  amb 
NIF- G07192990. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. David Vidal Villamide, com a vicepresident en funcions de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESQUAIX, amb domicili en carrer Uruguay, 07010 Palma i, CIF V07237977. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de vicepresident en funcions de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 



 88

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESQUAIX del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Curs de Formació de Monitors 06/08/2012 11/08/2012 

Primera Fase Circuit 19/05/2012 19/05/2012 

Segona Fase Circuit 07/07/2012 07/07/2012 

Campionat de Mallorca 22/09/2012 22/09/2012 

Trofeu Consell Insular de Mallorca 20/10/2012 20/10/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48939 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 
euros per llicència, i 60 euros per entitat, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear d’Esquaix 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 
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2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.500 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  3.500 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.500 € 

% subvencionat del projecte:             100% 

 

Esdeveniment, Activitat Nº Arbitratge 
Organit.     
i Gestió 

Material 
Cost 
Esdevenime
nt 

Total 

Curs de Formació de 
Monitors 

1 0,00€ 978,00€ 50,00€ 1.028,00€ 1.028,00€ 

Primera Fase Circuit 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Segona Fase Circuit 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Campionat de Mallorca 1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

Trofeu Consell Insular de 
Mallorca 

1 120,00€ 353,00€ 145,00€ 618,00€ 618,00€ 

TOTAL DESPESES 3.500,00€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48939 (document RC 220120000272) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, que correspon als pagaments d’àrbitres necessaris per al desenvolupament dels 
esdeveniments. 

Organització i gestió, que correspon a les despeses de monitors que organitzen l’activitat, lloguer de 
pistes per al desenvolupament de l’activitat, despeses de publicitat, administratius que duen a terme la 
gestió administrativa, un monitor encarregat de la cura dels participants, quotes d’inscripció d’alumnes 
a la federació Espanyola i despeses de professorat que imparteix els cursos. 

Material, correspon al material esportiu fungible (pilotes, cordes...)i, de papereria necessari per al 
desenvolupament dels esdeveniments i del curs. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 
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4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
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Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 
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10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 
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El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel vicepresident en funcions de la 
Federació Balear d’Esquaix i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE VELA DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
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Atès l'informe jurídic de data 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48932 amb la reserva de crèdit  220120000299, per l’import de 
54.700 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 
Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  
Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 54.700 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, amb NIF- G07165608. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 54.700 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48932 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000299) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA,  amb 
NIF- G07165608. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Santiago Fiol Amengual, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, 
amb domicili en carrer Joan Miró, Edif Calanova, s/n, 07015 Palma i, CIF G07165608. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
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de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Campionat de Mallorca Optimist 04/02/2012 12/02/2012 

Campionat de Mallorca Cadete Infantil 04/02/2012 12/02/2012 

Campionat de Mallorca Cadete Juvenil 04/02/2012 12/02/2012 

Campionat de Mallorca Laser 4.7 04/02/2012 12/02/2012 

Campionat de Mallorca Techno 293 Infantil 06/07/2012 08/07/2012 

Campionat de Mallorca Techno 293 Juvenil 06/07/2012 08/07/2012 

Baptismes de Mar 01/03/2012 22/06/2012 

Curs d’iniciació a la Vela Bàsica 01/03/2012 22/06/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 54.700 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48932 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 
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L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 30 
euros per llicència, i 60 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Vela 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 54.700 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  64.441 € 
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Subvenció Consell de Mallorca:      54.700 € 

% subvencionat del projecte:         84,8838472% 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 54.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 3410 48932 (document RC 220120000299) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, despeses que corresponen al personal d’arbitratge: Tècnics, Oficials regates, jutges àrbitres, 
balitzadors, responsable arribades... 

Gestió, despesa que correspon al personal administratiu de cada esdeveniment, necessari per dur a 
terme la gestió de l’activitats. 

Material, despesa de material esportiu fungible ( bosses esport, equipaments...) i material d’oficina 
(material didàctic pels cursos, fotocòpies...) 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 

Activitat Nº Tècnics Arbitratge Gestió Material Cost Esdev. Total 

Campionat Mallorca 
Optimist 

1 - 4.285,68€ 
1.706,64€ 

453,28€ 6.445,60€ 6.445,60€ 

Campionat Mallorca 
Cadete 

1 - 
4.285,68€ 1.706,64€ 453,28€ 6.445,60€ 6.445,60€ 

Campionat Mallorca 
Laser 4.7 

1 - 
4.285,68€ 1.706,64€ 453,28€ 6.445,60€ 6.445,60€ 

Campionat Mallorca 
Techno 293 

1 - 3.214,26€ 
1.279,98€ 

339,96€ 4.834,20€ 4.834,20€ 

Baptismes de Mar 50 308,00€ - 131,00€ 106,00€ 545,00€ 27.250,00€ 

Curs Vela Bàsica 12 918,40€ - 101,20€ 65,40€ 1.085,00€ 13.020,00€ 

      TOTAL 64.441,00€ 
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pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 
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 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 
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Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
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Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Balear 
de Vela de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE TAULA DE LES ILLES BALEARS ALS 
EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER 
A L’EDAT ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE TENNIS 
TAULA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48929 amb la reserva de crèdit  220120000284, per l’import de 
10.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 21 de març de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 10.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07164296. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 10.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48929 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000284) a favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES 
ILLES BALEARS,  amb NIF- G07164296. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES 
BALEARS, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 
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 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Pedro Ferrando Ballesteros com a President de la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA 
DE LES ILLES BALEARS, amb domicili en carrer Reverendo Francesc Sitjar 1, 07010 Palma  i, CIF 
G07164296. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  
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Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Trofeu Sant Sebastián 21/01/2012 21/01/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 11/03/2012 11/03/2012 

Campionat de Mallorca 19/02/2012 15/04/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48929 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 
euros per llicència, i 60 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Tennis Taula de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 10.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  10.250 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      10.000 € 

% subvencionat del projecte:         97,5609756% 

 

Activitat Nº Arbitratge Gestió Material 
Cost 
Esdevenimen
t 

Total 

Trofeu Sant Sebastià 1 525,00€ 756,25€ 1.281,25€ 1.281,25€ 1.281,25€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

1 525,00€ 756,25€ 1.281,25€ 1.281,25€ 1.281,25€ 

Campionat de Mallorca 6 525,00€ 756,25€ 1.281,25€ 1.281,25€ 7.687,50€ 

TOTAL DESPESES 10.250,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48929 (document RC 220120000284) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, despeses corresponents als àrbitres. 

Organització i Gestió, despeses del personal necessari per dur a terme els diferents esdeveniments 
(personal de muntatge i desmuntatge, jutge àrbitre, coordinador esport escolar...) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
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d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 
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1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió i Organització 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 
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Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 
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Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Tennis 
Taula de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES 
ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 8 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48928 amb la reserva de crèdit  220120000283, per l’import de 
10.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 10 d’abril de 2012 informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 10.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07200686. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 10.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48928 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000283) a favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES 
BALEARS,  amb NIF- G07200686. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, per 
al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Jaime Amengual Oliver, com a President de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES 
ILLES BALEARS, amb domicili en carrer Via Alemania 11, 07003 Palma  i, CIF G07200686. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS , 
en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la Federació, 
és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, 
és la següent:  

 

Tipus d’esdeveniment  Data inici Data final 

Campionat de Mallorca Benjamí 1ª categoria (masculí i femení) 11/02/2012 26/02/2012 

Campionat de Mallorca Aleví 1ª categoria (masculí i femení) 14/01/2012 29/01/2012 

Campionat de Mallorca Infantil 1ª categoria (masculí i femení) 11/02/2012 26/02/2012 

Campionat de Mallorca Cadet 1ª categoria (masculí i femení) 14/01/2012 29/01/2012 

Campionat de Mallorca Junior 1ª categoria (masculí i femení) 11/02/2012 26/02/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Benjamí 2ª categoria (masculí i femení) 11/02/2012 26/02/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Aleví 2ª categoria (masculí i femení) 14/01/2012 29/01/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Infantil 2ª categoria (masculí i femení) 11/02/2012 26/02/2012 

Trofeu Consell de Mallorca Cadet 2ª categoria (masculí) 14/01/2012 29/01/2012 

Campionat de Mallorca Benjamí 3ª categoria (masculí i femení) 24/03/2012 01/04/2012 

Campionat de Mallorca Aleví 3ª categoria (masculí i femení) 24/03/2012 01/04/2012 

Campionat de Mallorca Infantil 3ª categoria (masculí i femení) 24/03/2012 01/04/2012 

Campionat de Mallorca Cadet 3ª categoria (masculí i femení) 24/03/2012 01/04/2012 

Campionat de Mallorca per equips Benjamí 1ª categoria (masc. Fem.) 14/01/2012 04/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Benjamí 2ª categoria (masculí) 14/01/2012 18/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Aleví 1ª categoria (masculí) 11/02/2012 11/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Aleví 1ª categoria (femení) 18/02/2012 04/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Aleví 2ª categoria (masculí) 04/02/2012 18/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Aleví 1ª categoria (femení) 28/01/2012 11/02/2012 

Campionat de Mallorca per equips Infantil 1ª categoria (masculí) 14/01/2012 04/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Infantil 1ª categoria (femení) 14/01/2012 29/01/2012 

Campionat de Mallorca per equips Infantil 2ª categoria (masculí) 14/01/2012 04/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Infantil 2ª categoria (femení) 14/01/2012 29/01/2012 

Campionat de Mallorca per equips Cadet 1ª categoria (masc. I fem.) 11/02/2012 11/03/2012 
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Campionat de Mallorca per equips Cadet 2ª categoria (masculí) 11/02/2012 25/03/2012 

Campionat de Mallorca per equips Junior 1ª categoria (masculí) 14/01/2012 04/03/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48928 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 24 
euros per llicència, i 90 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Tennis de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 
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2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 10.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  40.190,40 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      10.000 € 

% subvencionat del projecte:    24,8815638% 

Activitat Nº Arbitratge Gestió Material 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

Campionats de 
Mallorca 

200 80,00€ 80,00€ 19,88€ 179,88€ 35.976,00€ 

Trofeus Consell de 
Mallorca 

24 50,00€ 80,00€ 45,60€ 175,60€ 4.214,40€ 

     TOTAL 40.190,40€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48928 (document RC 220120000283) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, despeses que corresponen al pagament d’àrbitres de les competicions. 

Gestió, despeses que corresponen al pagament del Director de Torneig, necessari per a aquest tipus 
d’esdeveniment i en el qual recau tota la responsabilitat del torneig. 

Material, despeses de material esportiu fungible (pilotes i camisetes) necessari per a les competicions. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
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corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Material 
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 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 
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Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
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Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Tennis 
de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 15 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48943 amb la reserva de crèdit  220120000280, per l’import de 
9.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca, ha emès en data 10 d’abril de 2012, informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME, amb NIF- G07173040. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48943 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000280) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME,  amb NIF- G07173040. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  
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REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Jose Yuste Pérez, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME, amb domicili en Carrer Tomás Forteza 33, 07006 Palma  i, CIF G07173040. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la 
següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

CLASSIFICATÒRIES I CAMPIONAT DE MALLORCA 
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Trial Base Pollença 29/01/2012 29/01/2012 

Motocross Son Matamoros 25/02/2012 25/02/2012 

Promo Velocidad 11/03/2012 11/03/2012 

Copa Consell de Mallorca 01/04/2012 01/04/2012 

Promo Velocidad 08/04/2012 08/04/2012 

Copa Consell de Mallorca 15/04/2012 15/04/2012 

Trial Base des Pla 22/04/2012 22/04/2012 

Copa Consell de Mallorca 06/05/2012 06/05/2012 

Trial Base l’Ofre 06/05/2012 06/05/2012 

Trial Base de Sant Marçal 27/05/2012 27/05/2012 

Cross Country 07/10/2012 07/10/2012 

Trial Base Amics 14/10/2012 14/10/2012 

Promo Velocidad 14/10/2012 14/10/2012 

Trial Base Oli Son Parera 21/10/2012 21/10/2012 

CURS 

Curs de formació 09/07/2012 09/07/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48943 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 160 
euros per llicència, i 60 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
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Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Motociclisme 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 9.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  12.565 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.000 € 

% subvencionat del projecte:  71,6275368% 

 

Activitat Nº 
Organit
. I 
Gestió 

Material 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

Classificatòries i Campionat de 
Mallorca 

14 583,00€ 170,00€ 753,00€ 10.542,00€ 
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Curs de Formació de Monitors 1 
1.718,00
€ 

305,00€ 2.023,00€ 2.023,00€ 

    TOTAL 12.565,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48943 (document RC 220120000280) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Organització i Gestió, correspon a les despeses necessàries per a la gestió dels esdeveniments i curs 
(assegurança responsabilitat civil, personal administratiu i assessoria laboral, jutges i comisaris de 
seguretat en pistes i hidratació per als nins).ç 

Material, correspon al material esportiu fungible (estaques, cintes, targetes...) i material de papereria 
(fols, tinta impressora...) necessaris per dur a terme els esdeveniments i el curs de formació. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 
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4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Organització i gestió 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  
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7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 
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Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 
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El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Motociclisme i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE 
LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
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Atès l'informe jurídic de data 16 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48933 amb la reserva de crèdit  220120000288, per l’import de 
13.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 3 d’abril de 2012, informe de 
fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07194293. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48933 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000288) a favor de la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES 
ILLES BALEARS,  amb NIF- G07194293. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i 
amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Andrés Mesquida Riera, com a President de la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE 
LES ILLES BALEARS, amb NIF G07194293 i, amb domicili a carrer Pere Dalcantara 13, 07006 
Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de Presiden de la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 
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Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS , en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit 
territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la 
Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Categoria Modalitat Núm. de partits Data d’inici Data termini 

Infantil / Cadet masculí 60 4-5/11/2011 30/10/2012 

Infantil femení 204 4/11/2011 30/10/2012 

Cadet femení 254 5/11/2011 30/10/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48933 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 53 
euros per llicència i, 290 per club d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del Programa 
de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  
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Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació de Voleibol de les Illes Balears 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 13.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als partits que a 
continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  36.260 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  13.000 € 

% subvencionat del projecte:         35,8521787 % 
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Partit Nº partits Arbitratge Gestió Transport Material Cost partit Total 

Cadet / 
Infantil 
masculí 

60 35,00€ 10,00€ 
19,00€ 6,00€ 

70,00€ 4.200,00€ 

Cadet 
Femení 

254 
35,00€ 10,00€ 19,00€ 6,00€ 70,00€ 

17.780,00€ 

Infantil 
Femení 

204 
35,00€ 10,00€ 19,00€ 6,00€ 70,00€ 

14.280,00€ 

      TOTAL 36.260,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48933 (document RC 220120000288) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Transport 

Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte d’aquesta subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
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hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import total de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte esportiu subvencionat, 
sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acreditin. 
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5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix       el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Gestió 

Transport 

Material 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012. 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació haurà de presentar 
davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, equips, categoria, lloc i resultat 
obtingut.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions realitzades així 
com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 
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9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per a l’any 2012, amb caràcter excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció.   

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 
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L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’acord de 
funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de 
Voleibol de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 13 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48938 amb la reserva de crèdit  220120000276, per l’import de 
6.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca, en data 10 d’abril de 2012, ha emès informe 
de fiscalització de conformitat. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 6.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, amb NIF- G07163876. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 6.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48938 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000276) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF,  amb 
NIF- G07163876. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Vicente Mulet Traserra, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, 
amb domicili en Avda. Jaime III 17, 07012 Palma  i, CIF G07163876. 

ACTUEN 
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El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Circuit 9 forats 31/10/2011 30/10/2012 

Circuit 18 forats 31/10/2011 30/10/2012 

Jornades de Formació 31/10/2011 30/10/2012 

Concentracions 31/10/2011 30/10/2012 
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48938 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 
32,60 euros per llicència, i 60 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Golf 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 
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2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 6.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  36.454,94 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      6.000 € 

% subvencionat del projecte:   16,4586747% 

Activitat Nº Arbitratge 
Gestió i 
organit. 

Material 
Cost 
Esdeveniment 

Total 

Circuit 18 forats 12 65,00€ 90,00€ 340,37€ 495,37€ 5.944,44€ 

Circuit 9 forats 9 - 90,00€ 194,50€ 284,50€ 2.560,50€ 

Formació 130 - 200,00€ - 200,00€ 
26.000,00
€ 

Concentracions 15 - 130,00€ - 130,00€ 1.950,00€ 

TOTAL DESPESES 
36.454,94
€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 6.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48938 (document RC 220120000276) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, correspon a les despeses d’un àrbitre als circuits 18 forats. 

Organització i gestió, correspon a les despeses de menjar i kilometratge de 3 persones encarregades 
d’aquesta funció, material d’oficina i despeses de coordinador esportiu de la competició. A més de les 
despeses de professorat de les formacions i professorat i menjar del professor de les concentracions i 
dels participants de les concentracions.  

Material, correspon al material fungible necessari per a aquestes competicions (pintura marcatge 
camps, regals, trofeus, premis i berenar de clausura de competicions). 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 
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Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 
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2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  
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Arbitratge 

Gestió i organització 

Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 
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8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 
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A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Golf i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 
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Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 2 d’abril de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48914 amb la reserva de crèdit  220120000289, per l’import de 
13.000 €. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07179690. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48914 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000289) a favor de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES 
BALEARS,  amb NIF- G07179690. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 
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 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Arturo Síntes Lluch, com a President de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS, amb domicili en carrer Francisco Fiol y Juan, 07600 Palma  i, CIF G07179690. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 



 154

Curses Classificatòries de carretera 04/03/2012 12/10/2012 

Curses Classificatòries de BTT (mountain bike) 25/02/2012 05/10/2012 

Curses Classificatòries de Ciclocross 13/11/2012 04/02/2012 

Curses Classificatòries en Pista 28/01/2012 28/10/2012 

Campionat Insular de Mallorca de carretera 20/05/2012 20/05/2012 

Campionat Insular de Mallorca de BTT (mountain bike) 12/05/2012 12/05/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48914 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 42 
euros per llicència, i 90 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Ciclisme de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 13.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  19.840 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.000 € 

% subvencionat del projecte:   65,5241935% 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48914 (document 220120000289) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

Activitat Nº Arbitratge Org. I Gestió Material Sanitaris Cost Esdev. Total 

Classificatòries Carretera 24 160,00€ 70,00€ 10,00€ 200,00€ 440,00€ 10.560,00€ 

Classificatòries BTT 12 160,00€ 70,00€ 10,00€ 200,00€ 440,00€ 5.280,00€ 

Classificatòries Ciclocross 6 160,00€ 70,00€ 10,00€ 200,00€ 440,00€ 2.640,00€ 

Classificatòries Pista 2 160,00€ 70,00€ 10,00€ 200,00€ 440,00€ 880,00€ 

Campionat de Mallorca 
Carretera 

1 160,00€ 70,00€ 10,00€ - 240,00€ 240,00€ 

Campionat de Mallorca BTT 1 160,00€ 70,00€ 10,00€ - 240,00€ 240,00€ 

      TOTAL 19.840,00€ 
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, correspon a les despeses als àrbitres de les curses. 

Organització i gestió, correspon a les despeses dels administratius de la organització del ciclisme en 
edat escolar. 

Material, despeses de material d’oficina (paper, folis...) necessari per la gestió administrativa. 

Despeses sanitàries, despesa motivada per la necessitat de servei d’ambulància i metge als diferents 
esdeveniments. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
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col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
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b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Organització i Gestió 

Material 

Despeses sanitàries 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 
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Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 
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Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 
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El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de 
Ciclisme de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA 
OLÍMPICA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la Cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 28 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48923, amb la reserva de crèdit  220120000287, per l’import de 
13.000 €. 
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Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD  

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, amb NIF- V07301898. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48923 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012 (RC núm. 220120000287) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA 
OLÍMPICA,  amb NIF- V07301898. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Eusebio Capel Rotger, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA 
OLÍMPICA, amb domicili en Carrer Pedro Alcàntara Peña 13, 07006 Palma  i, CIF V07301898. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA , en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 
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Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment 
i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la 
següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Copa President 19/11/2011 19/11/2011 

Campionat de Mallorca 17/12/2011 17/12/2011 

Torneig San Sebastià 21/01/2012 21/01/2012 

Torneig Primavera 07/04/2012 07/04/2012 

Copa CIM 12/05/2012 12/05/2012 

V Lliga Escolar 13/01/2012 19/06/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48923 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 10 
euros per llicència, i 120 euros per club, d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual del 
Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  
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Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Lluita Olímpica 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 13.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  14.207,97 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.000 € 

% subvencionat del projecte:         91,4979409% 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48923 (document RC 220120000287) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge, que correspon als àrbitres centrals i de taula necessaris per cada competició. 

Gestió i coordinació, despeses que correspon al sou de l’administratiu encarregat de dur a terme les 
gestions de l’activitat de lluita olímpica en edat escolar, a més de les despeses de material d’impremta 
necessari per dur a terme dita gestió. 

Material, correspon a la compra de camisetes que es lliuraran als nins/es participants dels diferents 
esdeveniments. 

Transport, correspon a la despesa de benzina del transport de material esportiu i del personal encarregat 
de dit transport, muntatge i desmuntatge. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

Activitat Nº 
Arbitrat
ge 

Gestió Material 
Transp
ort 

Cost 
Esdeveniment 

Total 

Copa President 1 360,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.275,27€ 1.275,27€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 540,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.455,27€ 1.455,27€ 

Torneig Sant 
Sebastià 

1 360,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.275,27€ 1.275,27€ 

Torneig Primavera 1 360,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.275,27€ 1.275,27€ 

Copa CIM 1 360,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.275,27€ 1.275,27€ 

V Lliga Escolar 6 360,00€ 618,91€ 166,36 130,00€ 1.275,27€ 7.651,62€ 
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4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratge 

Organització i Gestió 

Material 

Transport 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 
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6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
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objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Lluita Olímpica i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, 
davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap 
de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48944 amb la reserva de crèdit  220120000273, per l’import de 
3.500 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 29 de març de 2012, informe 
de conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.500 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA amb NIF- G57439010 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.500 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48944 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012, a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, amb NIF- G57439010. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 
d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Manuel Sanchez Barrera, com a President de la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, 
(CIF G57439010) carrer Son Ferragut, 79 baixos, 07141 de Marratxí. 
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ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA, en endavant, la Federació, és una entitat privada 
sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Torneig Federació 12/04/2012 12/04/2012 

Copa cadets  04/06/2012 04/06/2012 

Copa Consell de Mallorca 15/09/2012 15/09/2012 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48944 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 30 
euros per llicència, i 70 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual 
del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Boxa  

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 
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3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.500 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  3.870 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.500 € 

% subvencionat del projecte:         90,4392765% 

 

Activitat Nº Transport Arbitratge Muntatge Material Total 

Torneig Federació 1 250,00 € 340,00 € 1.110,00 € 300,00 € 1.290,00 € 

Copa cadetes 1 250,00 € 340,00 € 1.110,00 € 300,00 € 1.290,00 € 

Copa Consell de 
Mallorca 

4 250,00 € 340,00 € 1.110,00 € 300,00 € 1.290,00 € 

TOTAL DESPESES 3.780,00  € 

  

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48944 (document RC 220120000273) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclou el servei de transport del rink per a les competicions. 

Arbitratges (àrbitres, jutges i cronos) 

A les despeses de muntatge s’han inclòs les despeses de muntatge i col·locació del ring per a les 
competicions. 

Material fungible sanitari: com benes, esparadraps, cremes, farmaciola, etc...  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
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i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport 

Arbitratges 

Muntatge 
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Material 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  
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Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 



 179

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Boxa  i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE AA ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 
 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I 
EE AA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap 
de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 3 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48920 amb la reserva de crèdit  220120000296, per l’import de 
25.000€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 3 de març de 2012, informe 
de conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 25.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE AA amb NIF- G07175201. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 25.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48920 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012, a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE AA, amb NIF- G07175201. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE JUDO I EE AA DE LES ILLES 
BALEARS , per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

Palma, xx xxxxx  de 2012 
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REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Miguel Angel Bisquerra Rigo, com a President de la FEDERACIÓ JUDO I EE AA DE 
LES ILLES BALEARS, (CIF G07175201). 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ JUDO I EE AA DE LES ILLES 
BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ JUDO I EE AA DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ JUDO I EE AA DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Classificatòria 17/12/2011 17/12/2011 
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Classificatòria  28/01/2012 28/01/2012 

Classificatòria 19/02/2012 19/02/2012 

Classificatòria 10/03/2012 10/03/2012 

Campionat de Mallorca 24/03/2012 24/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 11/12/2012 11/12/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 25/02/2012 25/02/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 24/03/2012 24/03/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 02/06/2012 02/06/2012 

Curs Formació Tècnic 05/11/2011 05/11/2011 

Curs Formació Tècnic 12/11/2011 12/11/2011 

Curs Formació Tècnic 03/03/2012 03/03/2012 

Curs Formació Tècnic 05/05/2012 05/05/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 25.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48920 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 28 
euros per llicència, i 233 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria 
Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Judo i EE AA de les Illes Balears 
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Esport Escolar                                        Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 25.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  27.896,40 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      25.000 € 

% subvencionat del projecte:         89,6172983% 

 

Activitat Nº Transport Arbitratge Gestió 
Materia
l 

Cost 
Esdevenimen
t 

Total 

Classificatòria 4 0,00 € 960,00 € 
1.110,00 
€ 

307,50 € 2.377,50 € 9.510,00 € 

Campionat de Mallorca 1 0,00 € 960,00 € 
1.110,00 
€ 

156,00 € 2.226,00 € 2.226,00 € 
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Trofeu Consell de 
Mallorca 

4 900,00 € 600,00 € 
1.560,00 
€ 

386,75 € 3.446,75 € 13.787,00 € 

Curset de Formació 
Tècnics 

4 0,00 € 0,00 € 457,70 € 135,65 € 593,35 € 2.373,40 € 

TOTAL DESPESES 27.896,40 € 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 25.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20 34101 48920 (document RC 220120000296) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclou el servei d’autocars del Trofeu Consell de Mallorca. 

A les despeses d’organització i gestió s’han inclòs les despeses administratives (personal contractat) i 
de muntatge (col·locació i muntatge i desmuntatge de tatami)  Responsable del tatami, Coordinador, 
Comissió Tècnica, Responsable del Campionat i Professor dels cursets de formació.  

Arbitratges (àrbitres nacionals, autonòmics, jutges crono i jutges de festivals) 

Material: material d’oficina pels cursets de formació (carpetes i boligrafs) i material textil ( gorres, 
bufandes, motxilles) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 
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Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

Que el contracte se subscrigui per escrit. 

Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de 
l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents: 

Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
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hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

Les despeses de procediments judicials. 

Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Organització i gestió 

Arbitratges 

Material 

Transport 

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 
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6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  
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9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació de Judo i 
EE AA  de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
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ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ORIENTACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap 
de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de 3 de març de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48945 amb la reserva de crèdit  220120000275, per l’import de 
5.000 €. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 28 de març de 2012, informe 
de conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.000 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ amb NIF- G57451130. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.000 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48945 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012, a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ, amb NIF- G57451130. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ D’ORIENTACIÓ DE LES ILLES BALEARS 
, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Miguel Angel Hernández de Prado amb DNI 43128601J , com a President de la 
FEDERACIÓ D’ORIENTACIÓ DE LES ILLES BALEARS, (CIF G57451130) carrer de 
L’Uruguai, s/n, Edifici Palma Arena, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de FEDERACIÓ D’ORIENTACIÓ DE LES ILLES 
BALEARS, en nom i representació d’aquesta Federació. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ D’ORIENTACIÓ DE LES ILLES BALEARS, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ D’ORIENTACIÓ DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar”, és la següent:  

 

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 

Classificatòries 20/11/2011 20/11/2011 

Classificatòries 18/12/2011 18/12/2011 

Classificatòries 22/01/2012 22/01/2012 

Classificatòries 19/02/2012 19/02/2012 

Classificatòries 18/03/2012 18/03/2012 

Classificatòries 23/09/2012 23/09/2012 

Classificatòries 28/10/2012 28/10/2012 
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Campionat de Mallorca  20/05/2012 20/05/2012 

Trofeu Consell de Mallorca 22/04/2012 22/04/2012 

Lliga 5/11/2011 5/11/2011 

Lliga 17/12/2011 17/12/2011 

Lliga 21/01/2012 21/01/2012 

Lliga 04/02/2012 04/02/2012 

Lliga 10/03/2012 10/03/2012 

Lliga 31/03/2012 31/03/2012 

Lliga 22/09/2012 22/09/2012 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.000 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48945 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 25 
euros per llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual 
del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació d’Orientació de les Illes Balears 

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 
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2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 5.000 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  6.050 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.000 € 

% subvencionat del projecte:         82,6446281% 

 

Activitat Nº Transport Arbitratge 
Organitzaci
ó i gestió 

Materia
l 

Cost per 
jornada 

Total 

Classificatòries 7 30,00 € 60,00 € 150,00 € 
185,00 
€ 

425,00 € 2.975,00 € 

Campionat de 
Mallorca 

1 30,00 € 60,00 € 150,00 € 
195,00 
€ 

435,00 € 435,00 € 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

1 30,00 € 60,00 € 150,00 € 
195,00 
€ 

435,00 € 435,00 € 

Lliga 7 30,00 € 50,00 € 50,00 € 
185,00 
€ 

315,00 € 2.205,00 € 

TOTAL DESPESES 
 6.050,00  
€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48945 (document RC 220120000275) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

A les despeses de transport s’inclou els desplaçaments , mes o menys grans en funció del recorregut de 
la cursa i desenvolupament de l’esdeveniment i de transport del material, els jutges i els tècnics per a 
les diferents competicions. 

Arbitratges . 

A les despeses de organització i gestió s’han inclòs les despeses de muntatge i desmuntatge i encarregat 
de les despeses administratives derivades de la organització dels esdeveniments.  

Les despeses de material corresponen a material específic d’orientació (elaboració de mapes, 
actualització de mapes ja elaborats) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 

En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 
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4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Transport. 

Arbitratges. 

Organització i gestió. 

Material. 

 6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  
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6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 
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10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 
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11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignats a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació 
d’Orientació de les Illes Balears i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA ALS EFECTES DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR ” I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es dóna compte de la proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
PETANCA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de la subvenció, emesos per la Cap 
de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
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Atès l'informe jurídic de 29 de febrer de 2012. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha informat l’existència de crèdit a càrrec de 
la partida pressupostària 20 34101 48949 amb la reserva de crèdit  220120000271, per l’import de 
3.500€. 

Atès que la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès, en data 26 de març de 2012, informe 
de conformitat.  

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.500 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA amb NIF- G07199326. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.500 €, amb càrrec a la 
partida pressupostària  20 34101 48949 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2012, a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA, amb NIF- G07199326. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà l’atorgament de 
l’esmentada subvenció. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA, per al 
desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar”, pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

 Palma, xx xxxxx  de 2012 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra la Sra. Ana Sastre Pérez amb Nif 42957649G, com a Presidenta de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE PETANCA, carrer Pere Caffaro, 14, 07004 a Palma (CIF G07199326). 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports per la Llei 
6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i 
d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca desenvolupa el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, nivell 
bàsic per a la promoció de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic alt amb caràcter competitiu, fora 
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de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització 
d’aquestes activitats, adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats esportives 
adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell 
de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

I, per tal d’optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar “L’Esport per a l’Edat Escolar”, dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i els pressupostos que ha elaborat la Federació i 
que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012 de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar”, és la següent:  

 

Activitat Cost per esdeveniment 

Campeonat de Mallorca de Tir de Precisió 230 € 

Campeonat de Mallorca per Tripletes. 184 € 

Campeonat de Mallorca per Dupletes. 120 € 

Campeonat de Mallorca Individual 100 € 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a la l’aplicació pressupostària 20 
34101 48949 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a les activitats objecte del 
present conveni, realitzades per la Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2011 i el 
30/10/2012. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a l'edat escolar a 
Mallorca, en els termes següents: 

L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar.  

Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un màxim de 7 
euros per llicència, i 60 euros per entitat esportiva d’acord amb les previsions de la Convocatòria Anual 
del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  
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Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única convocada per a aquestes 
categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat unificat (federatiu/escolar). 
Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de 
figurar a la documentació les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Balears de Petanca  

Esport Escolar                                              Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- DOCUMENTACIÓ PER A L’AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR: s’emprarà l’establerta a l’Acord de Funcionament de l’Esport per a l’Edat Escolar. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir setmanalment les 
classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació així com de presentar-la si es 
requereix a la Secció d’Esport Federat. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general sempre que afectin 
l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a l’Edat Escolar.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del programa “ 
L’Esport per a l’Edat Escolar”, a més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels representants 
del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula anterior havent, 
d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs esportius les 
activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin a l’Esport per a l’Edat Escolar o a les categories que 
incloguin, així com totes les convocatòries d’activitats que li siguin d’aplicació, es regiran pel disposat 
en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.500 €, destinats al pagament 
de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, que corresponen als esdeveniments que 
a continuació es detallen, corresponents al període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012:  3.500 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.500 € 

% subvencionat del projecte:         100% 

 

Activitat Nº Arbitratge Trofeus Cost Esdeveniment Total 
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Campionat de Mallorca 
Juvenil Masculi i Femeni  
Modalitat tir de precisió 

6 200,00 € 30,00 € 230,00 € 1.380,00 € 

Campionat de Mallorca 
Juvenil Masculi i Femeni  
Modalitat tripletas 

5 120,00 € 64,00 € 184,00 € 920,00 € 

Campionat de Mallorca 
Juvenil Masculi i Femeni  
Modalitat dupletas 

5 120,00 € 00,00 € 120,00 € 600,00 € 

Campionat de Mallorca 
Juvenil Masculi i Femeni  
Modalitat individual 

6 100,00 € 00,00 € 100,00 € 600,00 € 

TOTAL 3.500,00 € 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 
34101 48949 (document 220120000271) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’any 2012. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

Arbitratge. Per cada jornada es necessiten un número d’àrbitres i auxiliars per recolzar 

Trofeus. A les finals dels Campionats de Mallorca a les modalitats de Tir de Precisió i Tripletes.  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats esmentades, serà a 
càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, laborals i tributàries que derivin 
d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats relacionades en 
aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació facilitarà la 
documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de 
treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès 
corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la seguretat social i/o, en o cas, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les 
mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents retencions 
i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels treballadors que l'empresa 
hagi assignat a la prestació del servei. 

4.- Gestió de la subvenció 

4.1.- La Federació podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial de l’activitat que constitueix 
l’objecte de la present subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què 
hagi d’incórrer la Federació. La part de l’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracti amb 
tercers no pot excedir del 75 per cent de l’import de l’activitat subvencionada. 
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En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat. 

Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i l’import 
sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte se subscrigui per escrit. 

b) Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament el Consell de Mallorca. 

4.2.- No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

4.3.- Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la responsabilitat total 
de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. 

4.4.- La Federació serà la responsable que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb 
tercers es respectin els límits que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la 
naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de 
col·laboració que preveu l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions per 
permetre l’adequada verificació del compliment dels límits esmentats. 

4.5.- La Federació no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:  

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei abans esmentada. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
contractació. 

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total 
de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball 
efectuat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies 
següents: 

1- Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat. 

2- Que s’obtingui l’autorització prèvia del Consell de Mallorca. 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn durant el període 
comprés entre el dia 31 d’octubre de 2011 i el 30 d’octubre de 2012. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del projecte esportiu 
subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les 
acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
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30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els prestin o els subministrin, o llevat 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de 
subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són 
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles 
de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul comptable serà 
l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

Arbitratges 

Trofeus 

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels esdeveniments 
realitzats en la qual es detallaran els tècnics, els col·laboradors, la data i el lloc de celebració, dels 
esdeveniments. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència  i l’aplicació 
d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la presentació 
prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà proporcionalment la 
subvenció concedida. 
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6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió 
de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent la  dipositaria i 
responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. 
Segons la legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de 
Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la concessió de la 
subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant el nom de l’esdeveniment, data, 
hora, lloc i nombre de participants.  

El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, sense que s’ha 
produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots 
els requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit 
que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà contar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació 
de l’import i la seva procedència. 

Certificat d’ingressos i despeses per part del president/a a la justificació presentada. 

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i 
els mòduls previstos en aquest conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2012 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA TÈCNICO 
ESPORTIVA, d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades, per categoria i sexe, data de realització i nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, sinó només de 
facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal d’analitzar la realitat esportiva de l’esport 
base de Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants corresponents a la 
despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 31/10/2011 i el 30/10/2012. 

9.2.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  
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9.3.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del Pressupost General del Consell 
de Mallorca per l’any 2012, amb caràcter excepcional la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública podrà concedir bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els beneficiaris de les 
subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents obligacions: 

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin causa de la 
concessió o del compliment de la subvenció. 

Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa 
finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant el Consell de 
Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com  tècnicament, el programa objecte 
de la subvenció. 

Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol 
territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, tant en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

Es farà constar el patrocini del Consell de Mallorca en les activitats conveniades en els següents 
termes: 

A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als representants del 
Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, 
d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les 
condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u 
objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a 
la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta subvenció, en cas 
d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, així 
com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos 
de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les 
lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser 
constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l’òrgan competent per a la 
iniciació del corresponent procediment sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, fins dia 30 
d’octubre 2012. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per 
qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra amb una 
antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents causes: 

El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni. 

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord de 
Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar signat pel president de la Federació Balear de 
Petanca i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives del Consell de Mallorca   

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de 
Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, en dos originals 
i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
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PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA PER A LA 
REGULACIÓ I LA FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LES 
VISITES I UTILITZACIÓ D’ESPAIS DE LA FINCA DE RAIXA. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Presidència, que 
diu: 
 
Antecedents 
 
Atès que el Consell de Mallorca, juntament amb la Fundación Biodiversidad, és propietària de la Finca 
Raixa. 
 
Atès el Conveni signat en data 12 de juliol de 2010, entre la Fundación Biodiversidad i el Consell de 
Mallorca pel qual s’acorda que correspon al Consell de Mallorca l’exclusiva responsabilitat de la gestió 
de la finca Raixa i la determinació dels seus usos. 
 
Atès que l’esmentat conveni recull com a destí prioritari de la finca el que pugui restar obert als 
visitants amb finalitats culturals, turístiques i de servei públic. 
 
Atès que a aquest conveni també consta la previsió i autorització expressa perquè el Consell estableixi 
les taxes i preus públics que resultin legalment procedents pels serveis i activitats que es realitzin a la 
finca i les seves instal·lacions. 
 
Atès que, mitjançant acord del Consell Executiu, de 23 de març de 2011, es va aprovar el Pla d’Usos i 
Gestió de la Finca Raixa on es recullen els objectius pels quals va ser adquirida la finca i es defineixen 
els espais, els usos i les propostes d’actuació que es volen dur a terme. 
 

Atès que, d’acord amb el vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca la finca Raixa resta 
adscrita al Departament de Presidència del Consell de Mallorca. 
 
Atès que el Consell de Mallorca té la voluntat de procedir en breu a l’obertura al públic de l’esmentat 
Centre d’Interpretació i, en general, de totes les dependències de la finca. 
 
Atès que pel finançament de les despeses generades es considera adequat el cobrament de les 
contraprestacions pecuniàries corresponents als serveis prestats a la finca i concretament per a l’entrada 
i les diferents modalitats de visita, els programes didàctics, el lloguer d’espais i la utilització de la finca 
per a l’enregistrament de pel·lícules, fotografies, etc. 
 
Atès que el Pla d’Usos i Gestió de la Finca Raixa recull una estimació de costos d’acord amb diferents 
opcions per a la gestió de la finca i un estudi de la posible viabilitat econòmica. 
 
Atès que es proposa adoptar un escenari que permeti un equilibri entre les despeses i els ingressos i, en 
el cas de que hi hagin beneficis, aquests es reinvertiran en la programació de noves activitats o 
l’obertura de nous espais. 
 
Atès que d’acord amb l’art. 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  les entitats locals podran establir preus públics per 
a la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local sempre que no 
concorrin les circumstàncies característiques de les taxes (que no siguin de sol·licitud o recepció 
voluntària pels administrats i que no es realitzin pel sector privat). 
 
Atès que d’acord amb l’art. 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’import dels preus públics haurà de cobrir , com a 
mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
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Atès el previst als articles 47 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local i a l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears respecte a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vist l’informe justificatiu de la directora insular de Relacions Institucionals, de data 26 de març de 
2012 . 
 
Vist l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Presidència de 27 de març 
de 2012. 
 
Atès l’informe de la Intervenció General de data 16 d’abril de 2012 núm. 33/12. 
  
Vist l’anterior, el conseller executiu del Departament de Presidència, en ús de les atribucions que li són 
conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent  

 
ACORD: 

 
1. Aprovar inicialment l’expedient per a l’establiment i regulació dels preus públics corresponents 

a les visites i utilització d’espais de la finca Raixa, d’acord amb el previst a l’ordenança 
reguladora que s’adjunta. 
 

2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en 
el tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal 
que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les 
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar 
des de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí. Si no se'n presenten, l'acord inicial 
s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés. 

 
Ordenança per regular i fixar els preus públics corresponents a les visites i la utilització d’espais de la 
finca Raixa 
 
Article 1. Fonament 
 
D’acord amb els articles 2.1.e) i 148 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei que regula les hisendes locals (en endavant TRLRHL), el Consell Insular de 
Mallorca pot establir i exigir preus públics per prestar serveis o per fer activitats de la seva 
competència.  
 
El Pla d’Usos i Gestió de Raixa, aprovat mitjançant acord del Consell Executiu de 23 de març de 2011, 
inclou una estimació de costos d’acord amb diferents opcions per gestionar la finca i un estudi de la 
possible viabilitat econòmica del projecte. 
 
L’art. 44 del TRLRHL assenyala que l’import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del 
servei prestat o de l’activitat feta. 
 
Article 2. Objecte 
 
Aquesta Ordenança té per objecte regular la visita pública a la finca Raixa i establir i exigir els preus 
públics per a l’entrada i les diferents modalitats de visita, els programes didàctics, el lloguer d’espais i 
la utilització de la finca per enregistrar-hi pel·lícules, fer-hi fotografies, etc. 
 
Article 3. La visita pública 
 
La visita pública a la finca Raixa es determina per l’horari, les condicions d’entrada i el règim general 
d’accés. 
 
L’horari, el marca, amb caràcter general, el calendari següent: 
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La finca restarà oberta al públic tots els dies de la setmana, exceptuant els dimarts i els dies 25 de 
desembre i 1 de gener. 
 
Horari de les visites generals lliures, guiades i teatralitzades:  
 
De l’1 d’octubre a  l’1 de març: de 10.00 a 17.00 h 
Del 2 de març al 30 de setembre: de 10.00 a 19.00 h 
 
Horari de les visites nocturnes amb i sense espectacle visual nocturn: de l’1 d’abril al 30 de setembre. 
 
Article 4. Obligats al pagament 
 
Queden obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui hi accedeixen, es 
beneficien de les activitats o utilitzin els serveis corresponents.   
 
S’estableix, amb caràcter general, la gratuïtat de les activitats organitzades pel Consell de Mallorca, els 
seus departaments i organismes que en depenen, en l’àmbit de les competències respectives, i per als 
assistents i participants corresponents. 
 
El Consell Insular de Mallorca pot autoritzar que s’hi facin, amb la sol·licitud prèvia, activitats 
organitzades per l’Ajuntament de Bunyola sense demanar-ne cap contraprestació a canvi.  
 
Article 5. Quantia  
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la que es fixa a les tarifes contingudes a 
l’annex adjunt, per a cada un dels diferents serveis o activitats. La regulació dels preus esmentats no 
implica que totes les modalitats de serveis que hi apareixen estiguin disponibles. 
 
A aquestes tarifes, s’hi ha d’afegir l’IVA d’acord amb el tipus impositiu legalment aplicable, excepte 
en els supòsits d’operacions que n’estiguin exemptes d’acord amb la normativa vigent. En aquest sentit, 
d’acord amb el que preveu l’art. 20.1.14 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, aquest impost no és  aplicable als preus d’entrada a la finca. 
 
Article 6. Obligació del pagament 
 
1. El pagament del preu de l’entrada s’ha de fer en el mateix moment d’accedir al recinte en els punts 
destinats a aquest efecte o, quan si se n’han habilitat, als punts de venda anticipada. Adquirir l’entrada 
permet accedir a tots els serveis públics de la finca (centre d’interpretació, espais didàctics, jardins, 
etc.). 
 
2. Per llogar les instal·lacions, així com per als rodatges, fotografies i, en general, per qualsevol 
activitat que suposi l’habilitació privativa o especial d’un espai determinat, s’ha de fer la reserva 
corresponent amb una antelació mínima de 10 dies. Fins que no s’aboni el preu corresponent als serveis 
esmentats, la reserva queda pendent de confirmació. L’ingrés s’ha de fer a la Tresoreria del Consell 
Insular de Mallorca i s’ha d’avisar que s’ha fet al servei responsable de gestionar les reserves.  
 
3. Tenen entrada gratuïta a Raixa:  
 
Els menors de 5 anys. 
Els majors de 65 anys. 
Les persones que es trobin en situació d’atur, presentant el document acreditatiu vigent. 
Les persones amb un grau de discapacitat mínim del 33 % que presentin el certificat acreditatiu segons 
la normativa vigent. També tenen entrada gratuïta les persones que els acompanyin, sempre que sigui 
imprescindible per poder fer la visita.  
El personal docent, quan acompanyin grups d’estudiants, presentant l’acreditació corresponent.  
Els guies oficials de turisme, presentant el carnet oficial de guia i el document personal acreditatiu. 
El personal  d’institucions museístiques adscrits a tasques relacionades amb la museografía, presentant 
el document acreditatiu.  
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Tots els membres de famílies nombroses tenen un descompte del 50 % del preu de l’entrada.  
 
L’entrada a Raixa és gratuïta per al públic en general, segons la capacitat d’admissió de les 
dependències de la finca, els dies següents:  
 
Dia 12 de setembre, Diada de Mallorca 
Dia 1 de març, Dia de les Illes Balears 
Els dos dies festius d’àmbit local del municipi de Bunyola de l’any en curs 
 
Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es pugui 
desenvolupar, s’ha de tornar l’import pagat.  
 
Quan el servei o l’activitat només es puguin desenvolupar parcialment, l’import de devolució serà 
parcial i proporcional al temps, intensitat o factor determinant del percentatge fet de la prestació. 
 
Article 7. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic 
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 
domini públic, la persona responsable, sense perjudici del pagament del preu públic que li 
correspongui, queda obligada a fer-se càrrec del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació. 
 
Disposició addicional única 
 
En tot el que no preveu aquesta Ordenança, s’ha d’estar al que disposa el Text refós de la Llei que 
regula les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
que regula les bases de règim local, la Llei 58/2003 general tributària, i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics i qualsevol altra normativa aplicable.  
 
Disposició final única 
 
Aquesta Ordenança aprovada inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia  ***, entra 
en vigor i és d’aplicació des del mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
vigirà fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
ANNEX TARIFES   

   

   

PREUS PÚBLICS VISITES I UTILITZACIÓ D'ESPAIS A LA FINCA RAIXA   
                                     
      

  Lliure adult 7€ / persona 

  

Lliure grups, sense guia (a partir de 15 
persones) 3€ / persona 

VISITES 
Lliure majors de 65 anys, aturats i menors 
fins a 4 anys Gratuït 

  Lliure nins i nines entre 5 i 12 anys 2 € 

  Guiada (grups entre 10 i 15 persones) 10€ / persona 

  

Teatralitzada (grups entre 10 i 15 
persones) 12€ / persona 

  Especials (nocturna....) 12€ / persona 

      

PROGRAMA DIDÀCTIC Tallers escolars 3€ / alumne 

      

PROGRAMACIÓ ANUAL  Tallers familiars 10€ / família 
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  Oficines 15€ / m2 per dia 

      

  Sales de reunions 300 € / 8 hores 

    170 € / 4 hores 

LLOGUER D'ESPAIS     

  Auditori 500 € / 8 hores 

    270 € / 4 hores 

    350 € / 4 hores (horari nocturn) 

      

  Jardins 
2.000€ / dia (plus 500 € horari 
nocturn) 

      
  Aules de formació  400 € / dia 

      

  Interiors de la casa 
2.000 € / dia (plus 500€ rodatge de 
nit) 

RODATGES DE 
PEL·LÍCULES I PUBLICITAT Exterior/ jardins baixos 

2.500 €/ dia (plus 500€ rodatge de 
nit) 

  Exterior/ jardins alts 
3.000 €/ dia (plus 500€ rodatge de 
nit) 

      
FOTOGRAFIA 
D'ESDEVENIMENTS   300€ / sessió fotorgràfica 
 
 
La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Raixa era una alqueria àrab de la qual en queda poca cosa. Mansió objecte 
d’importants reformes en el segle XVII, i especialment a finals del XVIII, quan 
el cardenal Despuig (1745-1813) s’encarregà del seu embelliment. 

Despuig va ser un gran col·leccionista de produccions grecoromanes falses i 
vertaderes. Va pagar les excavacions d’Ariccia (Itàlia) i les peces més 
significatives les va distribuir, museísticament, a Raixa. 

El cardenal, en el seu testament, a més de recordar als seus hereus que, en els 
seus interminables funerals, no haurien de permetre que els capellans 
prenguessin xocolata, exigia també que les seves estàtues i pintures, làmines, 
monetari antic i modern, l’escola amb els seus guixos i la llibreria estiguessin 
franquejats al públic, però sempre amb el permís del seu germà Joan.  

El museu s’acabà de muntar l’any 1826. 
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Tant a Alfàbia com a Raixa, l’aigua i la vegetació varen ser conjugades amb saviesa. 
S’ha de contemplar l’indret reposadament, sense presses, observant els nenúfars. 
L’atmosfera està carregada de placidesa. 

Després d’aquesta introducció assenyalarem que, segons el criteri de la nostra entitat, 
aquesta proposta és, en part, dolenta, incoherent, irresponsable i, sobretot, antisocial. 

I lògicament en direm el perquè. Que s’hagi de pagar per entrar a Raixa és normal 
però ja no és tan normal que hagi de pagar tothom. És una autèntica immoralitat 
política que el Consell de Mallorca faci pagar el tiquet d’entrada a Raixa als centres 
educatius i a les entitats ciutadanes sense ànim de lucre: clubs de la tercera edat, 
associacions de veïns, associacions culturals, etc. 

I, a més a més, l’equip de govern del Consell de Mallorca té el desvergonyiment, en la 
seva proposta, d’assenyalar que el destí prioritari de la finca de Raixa és estar oberta 
als visitants amb finalitats culturals i de servei públic. Això és incert quan vostès, 
sense ruboritzar-se, volen que contra tota lògica passin per taquilla els centres 
educatius i les entitats ciutadanes sense ànim de lucre. Vergonya, cavallers, vergonya! 

Vostès pensen que és lògic, per exemple, que els clubs de la tercera edat hagin de 
pagar per visitar Raixa? Si a vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit 
Popular, els sembla lògica i normal aquesta autèntica barbaritat antisocial, a la nostra 
entitat, tot lamentant-ho molt, no li quedarà més remei –dit sense acritud i en to més 
informal– que haver de demanar la seva dimissió. 

Però encara hi ha temps per rectificar i avui, en aquest Ple, és el moment adequat 
perquè l’equip de govern i l’oposició adoptin, per unanimitat, l’encertada decisió que 
els centres educatius i les entitats ciutadanes sense ànim de lucre entrin gratis a Raixa. 

Si no fos així, la Unió d’Associacions de Mallorca presentarà les al·legacions o les 
reclamacions pertinents dins el termini de 30 dies comptadors a partir de la inserció 
del corresponent anunci en el BOIB.” 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé per explicar la proposta. 

Indica que avui se presenta aquesta aprovació de preus públics per visitar la finca de 
Raixa amb la finalitat, entre d’altres, d’obrir la finca al més aviat possible a tota la 
gent de Mallorca.  

Assenyala que l’objectiu és que, d’acord al conveni signat el 12/07/2010 entre la 
Fundació Biodiversitat i el Consell Insular de Mallorca, la gestió d’aquesta finca 
correspon, de forma exclusiva i des de l’1 de gener de 2012, al Consell Insular de 
Mallorca. 

Atès el caràcter exclusiu d’aquesta gestió, i que les obres estan acabades –tot i que 
encara resten obres pendents dins el projecte museístic– la intenció d’aquesta 
institució és obrir la finca de Raixa tan aviat com sigui possible perquè es pugui 
visitar.  

D’acord a allò que estableix l’Acord del Consell Executiu de dia 23/03/2011, adoptat 
durant l’anterior legislatura, en virtut del qual es varen aprovar els usos i gestió de la 
finca de Raixa, la primera passa consisteix a fixar uns preus públics per la visita de 
Raixa. Tothom sap que és imprescindible que existeixi un equilibri econòmic i 



 215

financer en qualsevol de les utilitats que dóna el Consell de Mallorca i qualsevol 
administració pública, com determina el Decret Llei 4/2012.  

En conseqüència, el que es fa avui és aprovar els preus públics perquè es pugui visitar 
la finca de Raixa tan aviat com acabin les obres.  

Destaca que s’ha intentat aconseguir l’equilibri amb el preu més econòmic possible 
per a la ciutadania de Mallorca, raó per la qual s’han establert preus diferents que 
preveuen la gratuïtat de la visita per a col·lectius concrets, com ara el de persones 
majors de 65 anys, persones en situació d’atur, menors fins a 4 anys o professors que 
acompanyin menors per a fer visites educatives escolars a la finca de Raixa. 

Reitera les afirmacions anteriors i fa avinent també que el Pla d’usos i gestió de Raixa 
preveia altres aspectes, lògicament; no només regulava les visites de la gent de 
Mallorca –particulars, familiars, visites de grups, etc.– sinó que també considera la 
utilització d’espais, que s’ha duit a terme durant anys –sempre que no interferís en les 
obres que s’estaven realitzant– de forma que diferents entitats i associacions han 
utilitzat i visitat la finca gratuïtament.  

Assenyala que, a hores d’ara, cal fixar un preu per aquesta utilització d’espais (per 
filmografia, per utilització cinematogràfica, per usos de jardins o d’interiors, per 
conferències, converses, etc.)                 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà de votar aquest punt i tot seguit n’explica 
el motiu. 

Tot i que comparteixen la necessitat econòmica i legal de fixar uns preus per a la 
utilització d’un espai tan emblemàtic com és la finca de Raixa, motiu pel qual no 
votaran en contra, vol fer constar que s’abstendran perquè haurien volgut que es 
prenguessin en consideració les aportacions que va fer el seu Grup quan els portaveus 
dels diferents Grups polítics varen debatre l’esmentada ordenança. 

Recorda que varen proposar que les entitats sense ànim de lucre com també els 
centres educatius en poguessin gaudir de franc. Reitera la necessitat d’actuar en aquest 
sentit. 

Lamenta que no hagi estat possible fer-ho, perquè sembla que s’havia de modificar la 
memòria i aquest fet retardava els plans d’obertura al públic. Tot i això, diu que hauria 
estat desitjable haver trobat una fórmula per tal de dur endavant la seva proposta. 

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que tothom coneix les dificultats que suposarà la gestió de la finca de 
Raixa, perquè és evident que s’ha de fer una política de preus públics, per imperatiu 
legal i per eficiència econòmica. 

Reitera el mateix retret del Sr. Font pel fet que es rebutgi la seva proposta per tal que 
les entitats sense ànim de lucre puguin visitar Raixa de franc.  Recorda que s’ha 
demanat amb insistència a les darreres reunions de portaveus dels Grups polítics que 
s’han celebrat amb aquesta intenció, per la qual cosa lamenta la decisió final.  

Indica que a Mallorca hi ha en torn a un miler d’entitats no lucratives molt importants, 
que aglutinen moltes persones d’edats i d’afeccions diverses, raó per la qual hauria 
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estat un element promotor de la pròpia finca de Raixa que almenys durant els primers 
anys aquestes persones haguessin pogut entrar gratuïtament a visitar-la; és ben segur 
que hauria tengut un ressò i una publicitat indirecta molt important, que es 
necessitaran per aconseguir l’afluència de visites que Raixa necessitarà per poder 
mantenir el seu autofinançament. 

Per acabar, anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà de votar aquesta proposta i 
que, durant el període d’al·legacions i fase d’exposició pública, faran els oportuns 
suggeriments per fonamentar aquesta idea. Desitja que, amb el temps, aquesta qüestió 
es pugui arreglar. 

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat. 

Recorda al Sr. Font i al Sr. Garau que s’ha reunit amb ells en dues ocasions i diu que 
hauria desitjat poder arribar a un acord sobre aquesta qüestió.  

Els agraeix que hagin reconegut que és necessari aprovar uns preus públics, atès que 
no és possible, legalment, donar un servei de forma gratuïta.  

Reconeix que li varen fer la proposta esmentada, a favor de les associacions 
educatives i culturals i els recorda que ho varen prendre en consideració i ho varen 
estudiar, però també saben perfectament que no tenia cabuda dins els tres escenaris 
possibles –que va deixar aprovat l’equip de govern de l’anterior legislatura– del Pla 
d’usos i gestions de la finca de Raixa. Reitera que ja existien uns preus fixats i que 
eren tres els escenaris que s’havien previst.  

Assegura que a ell li hauria agradat aprovar que el preu fos el previst, de 5 euros 
l’entrada, i també que les associacions de caire educatiu i cultural poguessin fer la 
visita gratuïtament, però saben prou bé que els escenaris que s’havien fixat 
determinaven uns ingressos i unes despeses.  

Els fa avinent que les despeses són evidents i elevades, atès que es tracta de 4.500 m2 
d’edificació, més de 500.000 m2 de finca, que té també una extensió de jardins 
important que ocasiona un cost de 90.000 €.  

Destaca que el cost total és molt elevat, en torn als 400.000 €, raó per la qual la 
decisió prevista de cobrar 5 € per entrada era del tot insuficient per cobrir les despeses 
de la finca de Raixa i creava un dèficit que resulta inassumible pel Consell Insular de 
Mallorca. 

Assegura que ell va intentar considerar les peticions de gratuïtat esmentades, però 
adverteix també que la mesura significava modificar la memòria econòmica i entrar 
en desequilibri. Per fer aquesta modificació es necessitava un any més de temps i 
s’allargava massa el període sense poder obrir al públic. 

Reitera que s’ha intentat, però els fa avinent que de les tres possibilitats que havia 
previst l’equip de govern anterior, l’única que arribava a aconseguir un equilibri era la 
de cobrar 7 € però fa notar no hi constava la gratuïtat per a les entitats i les 
associacions culturals i educatives.  

Torna a dir que la taula de preus que se presenta avui és la de l’anterior equip de 
govern de la institució, el tercer escenari possible dels que havien previst, l’únic que 
permet l’equilibri pressupostari i per aquesta raó el presenten avui, atès que és obvi 
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que no poden presentar una proposta que presenti un desequilibri entre ingressos i 
despeses.   

Insisteix a dir que hauria desitjat obtenir el vot favorable a la proposta per part de 
l’oposició, perquè les reunions oportunes s’havien duit a terme i l’esforç per arribar al 
consens també s’havia fet. A més a més, s’ha treballat sobre unes bases que 
pertanyien a l’equip de govern anterior.  

Lamenta una vegada més que s’abstenguin, però adverteix que l’equip de govern 
actual ha d’aprovar la proposta perquè d’altra forma no és possible obrir Raixa al 
públic. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Juan que faci constar, al Ple, que es tracta de la feina realitzada durant 
la passada legislatura i que ara es treballa per dur-la endavant.  

Tot i això, puntualitza que el fet d’haver-se trobat molta feina feta no significa que no 
es puguin modificar algunes coses. Reconeix que aprovar els canvis que proposava el 
seu Grup polític significava endarrerir els plans, però s’ha fet el mateix per a altres 
qüestions i, en aquest cas, allò que interessava era aconseguir la gratuïtat per a les 
associacions i entitats educatives i culturals sense ànim de lucre. 

Per acabar, adverteix que el seu Grup polític continuarà treballant per aconseguir que 
finalment sigui possible. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Diu que està bé fer referència a la feina feta durant la darrera legislatura sobre les 
projeccions econòmiques de l’esmentat Pla d’usos i gestió, però també és cert que des 
d’aleshores ha passat quasi bé un any, temps suficient per haver proposat la forma de 
fer més rendible la gestió de la finca de Raixa.  

Retreu que s’hagi deixat de banda un projecte que es duia a terme, consistent en una 
sèrie de tallers de jardineria per mitjà d’un conveni amb el SOIB. Fa avinent que ara 
aquest cost l’haurà d’assumir la institució. 

Observa que s’haurà de fer una anàlisi profunda d’aquest projecte de Raixa, respecte a 
la seva viabilitat, atès que serà difícil que resulti autosuficient.  

Anuncia que de moment el seu Grup polític s’abstendrà, tot i que amb una actitud 
positiva de col·laboració en la feina conjunta per millorar aquesta rendibilitat i poder 
treure el projecte endavant.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 

PUNT 26. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DE L’ANY 2011, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament d’Urbanisme i 
Territori, que diu: 
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Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2011, de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 30 de març de 2012, va adoptar l’acord 
d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2011, amb caràcter previ a l’aprovació que correspon 
al Ple de Consell Insular de Mallorca, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent  
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2011, de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 
 
2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.  
 
 
La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“Honorable Sra. Presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Aquesta proposta –i ho direm amb tot el respecte– ens mereix poca credibilitat. És, 
segons el nostre parer, una proposta demagògica, incoherent i que no està a l’altura de 
la realitat. És una proposta que, segons sembla, intenta posar el cascavell al gat per 
despistar la poca consistència que té. 

I, per descomptat, en direm el perquè. 

1r. Hi ha pocs, poquíssims ajuntaments que hi participen. I amb tan pocs ajuntaments 
inscrits, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca es 
converteix en “foc d’encenalls”. 

2n. L’obligació del Consell de Mallorca és intentar, almanco, que tots els ajuntaments 
de Mallorca hi participin. 

3r. Per què el Consell de Mallorca, segons sembla, es queda amb tots els doblers de la 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca? Ens ho expliquin, per 
favor. Tal vegada ens convenceran. La nostra entitat és de l’opinió que tots els 
ajuntaments n’haurien de participar i rebre’n una ajuda econòmica. 

4t. Creim que el Consell de Mallorca no fa les passes ni posa l’interès que seria 
d’esperar per tal d’instar tots els ajuntaments a participar-hi. A l’actual equip de 
govern del Partit Popular el veim molt estàtic, molt engalavernat i mancat d’idees 
respecte a aquest tema. No tot s’ha de basar en passar el corró de la majoria absoluta i 
“a otra cosa, mariposa”. 

5è. L’opinió de la Unió d’Associacions de Mallorca respecte a la protecció de la 
legalitat urbanística i territorial és que no té cap sentit ja que la participació dels 
ajuntaments és minoritària. 



 219

Per tant, sol·licitam a l’equip de govern del Partit Popular, presidit per l’Hble. Sra. 
presidenta Maria Salom, que s’hi posi a treballar i prengui contacte amb tots els 
ajuntaments de la nostra estimada “roqueta” per aconseguir que l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca sigui una realitat 
positiva i pluralista. I no allò que és ara: un desgavell sense futur.” 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Diu que se presenta la memòria d’activitats de l’any 2011. Recorda que l’Agència de 
Disciplina Urbanística (ADU) és un organisme autònom del Consell de Mallorca que 
té encara poc temps de vida i es troba en els seus inicis pel que fa al funcionament.  

Reconeix que, certament, seria desitjable que s’hi adherissin progressivament més 
ajuntaments però fa notar que no existeixen queixes sobre el seu funcionament i la 
seva efectivitat ni del treball seriós i rigorós que ha fet fins a dia d’avui.  

Des de l’equip de govern es vol continuar reforçant i fent costat a aquest organisme 
del Consell, perquè és fonamental que la disciplina urbanística sigui una tasca 
important per a aquesta institució, entre d’altres raons perquè és la garantia que des de 
tots els ajuntaments s’aplicarà la llei amb un criteri objectiu i que tota la ciutadania 
serà tractada de la mateixa manera.  

Recorda que una de les seves funcions bàsiques és controlar que a Mallorca la 
disciplina urbanística s’apliqui per igual a tots els ajuntaments.  

Opina que durant la legislatura anterior i també d’ençà que ha començat l’actual s’ha 
fet  un bon treball en aquest sentit. Diu que la intenció és mantenir l’ajut econòmic i 
reforçar el seu funcionament i, en un breu termini, substituiran el director en funcions 
de l’ADU, que ho és d’ençà que l’anterior director va dimitir l’any passat.  

Pretenen demostrar que es fa amb el major consens possible, atès que el nou director 
s’elegirà tal i com estableixen els estatuts (3/5 dels acords del Ple) i l’elecció la farà 
un tribunal format per una comissió de representants de tots els Grups polítics del Ple 
del Consell de Mallorca.  

Considera que, d’aquesta forma, queda garantida la bona feina i l’encert en la gestió 
de l’ADU.  

Per aquesta raó, com a equip de govern, donaran suport a aquesta memòria, que 
correspon a la feina realitzada durant el darrer període de la passada legislatura i 
l’inici de l’actual legislatura. 

La Sra. DUBON (PSOE) intervé a continuació. 

Reitera la pertinença compartida de les gestions de cadascun dels períodes que 
consten a la memòria. 

Destaca la novetat del plantejament que fa l’ADU en tota aquesta qüestió, que és molt 
important per a Mallorca.  

Reconeix que encara ha d’agafar més força, però encoratja el Sr. Rovira en la seva 
feina per tal d’aconseguir que s’hi adhereixin més ajuntaments.  

Li recorda que durant la passada legislatura varen aconseguir l’adhesió de set 
ajuntaments, però d’ençà que ha començat aquesta legislatura encara no hi cap nova 
adhesió. Fa notar que, atès que el nou equip de govern té molts de municipis a 
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Mallorca del seu mateix color polític és un poc estrany que encara no n’hagi entrat 
cap de nou. Per aquesta raó, reitera l’encoratjament al Sr. Rovira per aconseguir 
incrementar el nombre de municipis membres de l’ADU. Ho considera fonamental 
per enfortir-la. 

D’altra banda, destaca també una altra qüestió fonamental: a Mallorca no s’havia duit 
mai endavant la tasca de demolicions i l’ADU, entre els anys 2010 i 2011 ha duit a 
terme 10 demolicions. Potser objectivament resulti una quantitat baixa, però si es 
considera que abans no se n’havia fet cap és clar que resulta molt important, perquè 
planteja una nova manera de fer les coses.  

Recorda que, abans, la gent sabia que construïa il·legalment, però també sabia que 
finalment tot se resolia pagant una sanció. Per aquesta raó suposa un nou plantejament 
la qüestió de les demolicions pel fet que no és suficient pagar la sanció sinó que a més 
es duu endavant la demolició. 

Informa que actualment es troba en tràmit una modificació legal, al Parlament, 
referida a les qüestions de disciplina urbanística, que pot fer que les coses siguin més 
justes, en aquest sentit, de forma que quan es du a terme la demolició s’abaixa la 
sanció. Ho considera just per a la ciutadania, atès que si és cert que se restitueix la 
legalitat i es duu endavant la demolició no és lògic que, a més, hagi de pagar una 
enorme sanció. 

Fa avinent que això respon a una manera de fer que havia existit abans per la qual la 
gent se la jugava, perquè l’estratègia consistia a construir il·legalment –perquè 
resultava molt econòmic- i admetre pagar la sanció, en cas de descobrir-se, però la 
construcció no en resultava afectada i la situació no era greu.  

En canvi, des del moment en què es posa en marxa en procés de demolicions tot 
aquest concepte s’enfonsa, raó per la qual expressa el seu convenciment sobre el 
paper de l’ADU tal i com es va crear i que cal donar-li tot l’impuls que necessiti. 

Assegura al Sr. Rovira que el seu Grup polític li farà costat, per treballar en aquest 
sentit.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA COMISSIÓ 
BALEAR DE CAÇA MAJOR I HOMOLOGACIÓ DE TROFEUS. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient, que diu: 

 
Atès l’ofici de la directora general de Medi Natural, Canvi Climàtic i Educació Ambiental del Govern 
de les Illes Balears, de data 3 d’abril de 2012, presentat davant el Consell de Mallorca el 18 d’abril de 
2012, mitjançant el qual sol·licita a la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de Mallorca 
que proposi la persona que ha d’ostentar la vice-presidència de la Comissió Balear de Caça Major i 
Homologació de Trofeus, el vocal que representi el Consell en aquest ens, i dues persones de reconegut 
prestigi per elevar al Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori les designacions corresponent. 
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També demana a la Consellera que proposi a un funcionari del Consell de Mallorca competent en 
matèria de caça per a que assumeixi les funcions de secretaria. 
 
Vista la sol·licitud del director insular de Caça, de data 17 d’abril de 2012, relativa a la tramitació d’una 
proposta de nomenament per a la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus. 
 
Atès el Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de Regulació de poblacions caprines, d’ordenació de 
l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i de modificació dels plans tècnics, el qual 
preveu a l’article 19 la composició de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus.  
 
Vist l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 
8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que estableix que “El nomenament dels 
representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar 

representada serà competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 

competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència 

podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que 

farà”. 

 
Atès que en virtut de l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
en sessió celebrada el dia 8 de març de 2004 (publicat al BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), “els 
consellers executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les següents 

atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers: ...e) Preparar 

i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell 

l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb 

la competència de cada òrgan esmentat”. 

 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 

ACORD 

 
PROPOSAR al Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears les 
designacions següents per a la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus: 
 
- Al director insular de Caça del Consell de Mallorca, Sr. Joan Escalas Noceras, per a ostentar la vice-
presidència. 
- Al cap de programes de Presidència del Consell de Mallorca, Sr. Pedro Bestard Martínez, com a vocal 
que representi el Consell de Mallorca. 
- Als Srs. Juan Miquel Tomàs Nadal, amb DNI núm. 43025478-E i Norbert Ullman, amb DNI núm. 
8419038780, persones de reconegut prestigi en temes de caça, com a vocals. 
- Al funcionari del Consell de Mallorca, Sr. Sebastià Ferragut Barceló, amb DNI 41515240-X, com a 
secretari.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ BALEAR. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient, que diu: 
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Vista la memòria justificativa de la necessitat de redacció i aprovació d’un nou reglament regulador de 
l’embarcació Balear emesa en data 13 de març de 2012.  
 
Vist l’esborrany del  reglament sobre els usos de l’embarcació Balear que s’adjunta com annex. 
 

Vist l’informe jurídic emès per la tècnica del Servei de gestió jurídica i econòmica del departament de 
Medi Ambient en data 21 de març de 2012. 
 
De conformitat amb l’article setè, del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de data 15 de 
juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21-07-2011), modificat per Decret de 10 d’octubre de 2011 (BOIB 
núm. 159, de 22-10-2011) el departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca té, entre d’altres 
atribucions, planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental. D’acord 
amb aquest Decret, l’embarcació la Balear és un servei adscrit al Departament de Medi Ambient. 
 
Segons l’apartat d de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), una de les atribucions dels 
consellers executius es “preparar i presentar per a la seva aprovació per l’òrgan competent, a través del 
procediment establert, els projectes de reglaments o ordenances insulars relatius a qüestions del seu 
departament”.  

L’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars estableix que 
correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els reglaments insulars. 

El procediment per a aprovar les ordenances locals s’ha d’atenir a  l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, el qual estableix que “l’aprovació de les ordenances 
locals s’ajustarà al següent procediment: a) aprovació inicial pel Ple, b) informació pública i audiència 
als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, c) 
resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins termini i aprovació definitiva pel Ple. 
En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord fins aleshores provisional”. Així mateix, s’ha d’atenir a l’establert a l’article 102 de la llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Així mateix, el mencionat Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió 
celebrada dia 8 de març de 2004, dedica el títol IV (articles 77 a 81) a les normes sobre participació 
ciutadana i associativa, establint l’article 78 els drets de les associacions, sempre que tal i com preveu 
l’article 79 estiguin inscrites en el Registre Insular d’Entitats de Participació Ciutadana, s’estima 
necessari donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de participació 
Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la 
disposició. 
 
L’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, Per a la dona, estableix que “en totes les 
normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre el seu impacte 
de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona”. 
 
Atès l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears (BOIB núm. 6, de 6 de gener de 2001), correspon al Consell Econòmic i Social emetre 
dictamen preceptiu i no vinculant en relació amb els avantprojectes i projectes de reglaments dels 
Consells Insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els esmentats 
avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i 
d’ocupació. 
  
Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar inicialment el Reglament sobre els usos de l’embarcació Balear que s’incorpora con annex 
a la present proposta.  
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2.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que 
totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els 
suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de 
l’anunci corresponent en el butlletí. 
 
Així mateix donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de participació 
Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la 
disposició. 
   
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin pogut formular, la 
proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, atès que, d’acord amb l’article 7, 
lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, “en totes les normatives dictades per les 
distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per 
l’Institut Balear de la Dona” 
 
Un cop rebut aquest informe i atès l’article 2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell 
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 6, de 6 de gener de 2001), la proposta s’ha de 
remetre també al Consell Econòmic i Social per a que aquest emeti dictamen amb caràcter previ a 
l’aprovació definitiva pel Ple. 
 
REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ BALEAR 
 
El Consell de Mallorca és propietari de l’embarcació tradicional Balear, destinada a facilitar la 
realització d’activitats d’educació ambiental i de formació en el camp del patrimoni flotant i marítim i 
del medi marí. 
 
La Balear és una embarcació tradicional de fusta del tipus llaüt construïda l’any 1924 i declarada Bé 
d’Interès Cultural l’any 1998, amb la categoria de monument, pel Consell de Mallorca. L’embarcació 
va ser convenientment restaurada pel Taller de Mestres d’Aixa d’aquesta institució. 
 
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, de conformitat amb l’article setè, del 
Decret d’organització de data 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21-07-2011), modificat per 
Decret de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22-10-2011)  té entre d’altres atribucions, 
planificar i executar programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental. D’acord amb aquest 
Decret, l’embarcació la Balear és un servei adscrit al Departament de Medi Ambient. 
 
Amb l’objectiu de garantir un ús correcte i adequat de la Balear, per part de les persones que hi 
naveguin, es considera necessari regular-ne les normes i  condicions, les quals, juntament amb la 
normativa sectorial relativa a la navegació que li pugui ser d’aplicació, queden reflectides en el següent 
articulat: 
 
Article 1. Objecte 
 
Les presents normes regiran el funcionament de les sortides de navegació autoritzades d’acord amb el 
present reglament, amb la Balear i estan destinades a proporcionar-ne un bon ús i garantir-ne la 
seguretat. 
 
Als efectes d’aquest Reglament s’entén per sortida de navegació autoritzada la que s’efectua des del 
punt d’amarrament fins a la tornada a port, amb una durada màxima de 2 hores, i, amb caràcter 
habitual, entre les 9 i les 14 hores del matí, de dilluns a divendres. 
 
Amb caràcter excepcional, es podran autoritzar sortides de navegació fora de la jornada habitual. 
 
Article 2. Definició i finalitat 
 
La Balear és una embarcació tipus llaüt mallorquí de fusta destinada a: 
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Promoure el coneixement del patrimoni flotant i marítim a vela llatina. 
Donar a conèixer la navegació a vela tradicional. 
Afavorir la formació, l’educació i la investigació en el camp de la conservació i millora del patrimoni 
flotant i marítim i del medi marí.  
 
Article 3. Persones que naveguen amb la Balear. 
 
Són persones que naveguen amb la Balear aquelles que previa sol·licitut presentada mitjançant el 
corresponent procediment previst a l’article 7 del present Reglament, siguin degudament autoritzades i 
acreditin el pagament del preu públic corresponent. 
 
En l’actualitat l’embarcació està despatxada per un màxim de 12 persones inclosos els 3 tripulants, per 
tant el nombre màxim de passatgers sol potser, simultàniament, de 9 persones com a màxim. 
 
El menors d’edat, hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n responsabilitzi durant la sortida de 
navegació. 
 
En el cas de persones amb dificultats de mobilitat o discapacitat s’haurà de comunicar aquesta 
circumstància a l’hora de fer la reserva per fer la sortida de navegació i consultar amb la tripulació les 
possibilitats que hi ha de solucionar les  possibles limitacions, en aquest cas les persones amb mobilitat 
reduïda o discapacitat hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que se’n farà responsable 
durant la sortida. 
 
Article 4. Tripulació de la Balear 
 
4.1 Patró: 
 
El patró és la persona designada pel Consell de Mallorca com a màxim responsable de la Balear, és el 
responsable de la seguretat de les persones que naveguin amb l’embarcació, per tant és la persona que 
pren les decisions sobre si és pot sortir a la mar i en quines condicions es por fer la navegació així com 
decidir-ne el recorregut i durada. 
 
Són funcions del patró: 
El comandament de l’embarcació. 
Vetllar per la resta de tripulació de l’embarcació. 
Vetllar pel compliment del present reglament. 
Tenir cura del bon estat, funcionament i conservació de l’embarcació i del seu equipament. 
Fer respectar l’ordre necessari per l’interès general, podent adoptar les mesures necessàries que 
considerin oportunes sense perjudici de les eventuals reclamacions posteriors, donant compte a 
l’autoritat competent. 
Qualsevol altra funció que li sigui atribuïble, segons la normativa sectorial vigent, i/o li sigui 
encomanada pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 
 
4.2 Mariners: 
 
Les seves funcions són l’assistència al patró en tot allò que aquest els hi  encomani, en el marc del 
present reglament, especialment pel que fa al comandament i maneig de l’embarcació i de la seguretat 
de les persones que hi naveguin. 
 
Article 5. Normes 
 
Al ser la Balear una embarcació d’ús públic, les persones que hi naveguin  tindran les següents 
obligacions: 
 
Atendre les indicacions que formuli el patró en tot moment i els mariners de l’embarcació, així com 
també les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista. 
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Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones que naveguin i amb la 
tripulació.  
A l’embarcació situar-se i i asseure de manera que no obstaculitzin o dificultin l'entrada o sortida 
d'altres persones i/o les maniobres de la tripulació. 
Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament de l’embarcació. 
Subjectar-se correctament a elements fixos durant la navegació. 
Emprar sabates esportives que no lleneguin i que no siguin de sola negra per tal de no embrutar la 
coberta. 
A l’hivern portar roba d’abric i un impermeable per protegir-se del fred, vent i pluja. 
A l’estiu portar capell i crema solar per a protegir-se del sol. 
Comunicar al patró o mariners qualsevol desperfecte ocasionat o observat. 
Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de les instal·lacions, 
excepte quan siguin causats per força major. 
Abonar, si s’escau, el corresponent preu públic aprovat pel Consell de Mallorca. 
 
Queda expressament prohibit: 
 
Encendre foc o fumar a bord. 
Pujar a bord cap casta d’animals (excepte cans pigall).  
Accedir a l’embarcació amb calçar inadequat. 
El funcionament d’aparells de música i similars que puguin molestar a les persones. 
Pujar a bord begudes alcohòliques. 
Pujar a bord amb sabates de tacó. 
Distreure al patró o mariners durant la navegació de l’embarcació. 
Pujar a l’embarcació per una altre lloc que l’assenyalat. 
Manipular els mecanismes de funcionament de l’embarcació, previstos per a ser utilitzats pel personal. 
Efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar a la resta de persones i alterar l’ordre 
públic. 
Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als altres usuaris. 
Llençar objectes o residus per la borda.  
Desatendre les instruccions que sobre la navegació donin el patró o els mariners. 
En general, qualsevol comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la de les altres 
persones que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per a la tripulació de l’embarcació o 
que pugui malmetre l’embarcació o el medi marí. 
 
El patró podrà prohibir l’accés a l’embarcació o ordenar-ne el desembarcament a les persones que 
incompleixin les obligacions anteriors. 
 
Article 6. Prioritats 
 
Per a les sortides de navegació amb la Balear, s’estableix el següent règim de prioritats: 
 
En primer lloc, els centres escolars. 
En segon lloc, les institucions i associacions que pugin acreditar la seva relació amb activitats 
d’educació, formació o investigació dins el camp del patrimoni flotant, la navegació, i la mar en 
general. 
En tercer lloc, altres institucions i associacions legalment constituïdes. 
En quart lloc, els particulars. 
 
En qualsevol cas, tindran prioritat per sortir a navegar amb l’embarcació els components dels equips 
d’emergència i dels cossos de seguretat en desenvolupament de les missions respectives. 
 
Article 7. Sol·licituds i autoritzacions  
 
7.1 Normes generals per a les sol·licituds:  
 
Amb caràcter general, les sol·licituds de sortida de navegació amb la Balear, es faran amb un mínim de 
cinc dies i un màxim de dos mesos d’antelació. 
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Les sol·licituds es realitzaran per escrit, segons el model que s’adjunta com 
annex I, presentant-les al registre del Departament de Medi Ambient, per FAX o via telemàtica.  
 
Com s’estableix a l’article 3, el nombre màxim de persones, exclosa la tripulació, que poden navegar 
simultàniament amb la Balear és de 9. En cas que les sol·licituds s’efectuïn per un nombre inferior, el 
Consell de Mallorca pot agrupar les autoritzacions per tal d’optimitzar la sortida de navegació. 
 
7.2 Sol·licituds especials: 
 
Les sol·licituds de sortida de navegació efectuades per escoles, grups o associacions legalment 
constituïdes, es podran realitzar amb un màxim de sis mesos d’antelació a la data prevista per dur-la a 
terme. 
 
En cas de convenis de col·laboració, amb entitats i/o institucions en que la reserva quedi afectada, 
s’estarà al que estableixen les seves disposicions o en els acords de regulació corresponents, sense que 
en cap cas es puguin veure afectades les sol·licituds ja confirmades. 
 
7.3 Autoritzacions 
 
Per emetre les autoritzacions s’estarà d’acord amb el que prevegi el decret d’organització del Consell 
de Mallorca vigent en cada moment. 
 
Es podran autoritzar sol·licituds amb més antelació de la prevista en aquest article quan hi concorrin 
circumstàncies excepcionals degudament acreditades. 
 
Article 8. Preu públic 
 
Les sortides de navegació amb la Balear estan subjectes al pagament del preu públic en els termes 
establerts a la corresponent ordenança aprovada pel Consell de Mallorca i que  es fonamenta en el que  
preveu l’article 148, en relació als articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En els casos de mal temps que impedeixi la sortida autoritzada de la Balear i, per tant dur a terme la 
navegació, la reserva es traslladarà de dia, previ acord amb els usuaris que ho hagin sol·licitat, si això 
no és possible procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
Igualment procedirà la devolució de l’import corresponent, quan per altres causes no imputables a 
l’obligat al pagament del preu, l’activitat no es pugui dur a terme. 
 
Article 9. Confirmació de la sortida. 
 
Cal informar-se, amb suficient antelació, de les condicions climàtiques previstes pel dia de la sortida de 
navegació, a fi de preveure l’equipament necessari i confirmar la possibilitat de dur-la a terme. 
 
Sempre s’ha de confirmar l’horari de la sortida de navegació amb el patró i comunicar les possibles 
variacions que hi pugui haver en el grup. 
 
Article 10. Reclamacions. 
 
A l’embarcació estarà a disposició de les persones que naveguin amb la Balear, fulls de reclamacions i 
es donarà compte a l’autoritat competent del seu contingut, previ informe al respecte. 
 
Article 11. Responsabilitat. 
 
El Consell de Mallorca restarà exempt de responsabilitat danys, accidents, robatoris, o d’altres 
incidències ocorregudes durant la sortida de navegació amb a la Balear, tret del cas de incórrer en 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques prevista en els articles 139 i següents de la 
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llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Correspondrà al Consell de Mallorca disposar d’una assegurança per a les persones que naveguin amb 
la Balear. 
 
Disposició addicional 
 
Durant les sortides de navegació que dugui a terme la Balear li serà d’aplicació la normativa vigent en 
matèria de seguretat marítima, i en particular el Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar SOLAS 74/78. 

 

Disposició derogatòria  

 
Queda derogat el Reglament regulador dels usos i visites de ‘La Balear’ aprovat pel  Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió ordinària de dia 7 de maig de 2009 (BOIB Núm. 133 12-09-2009). 
 

Disposició final 
 
Aquest Reglament que consta de 11 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una 
disposició final entrarà en vigor un cop transcorreguts 20 dies a partir de la data de la publicació íntegra 
del text en el Butlletí oficial de les Illes Balears. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 29. PROPOSTA D’ACORD DE PLE DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
DE 80.000,00 € A LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient, que diu: 

 
ANTECEDENTS 
 
Atès que en data 8 de març de 2012, el Ple del Consell de Mallorca ha pres l’acord de ratificar i aprovar 
definitivament la modificació dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró de la qual en són patrons el 
Consell de Mallorca, l’Ajuntament d’Alaró i la Diòcesi de Mallorca i que, la subvenció nominativa de 
80.000 euros a favor de la Fundació Castell d’Alaró ha quedat establerta a l’article 5.5.1.b d’aquests 
Estatuts on es diu que el Consell de Mallorca “ aportarà els costs dels projectes, la mà d’obra i la 
direcció de les obres així com una aportació única per import de 80.000 € que serà destinada per la 

Fundació a l’adquisició de l’equipament de mobiliari i cuina i que haurà d’estar d’acord amb les 

característiques de construcció pròpies del refugi i adaptat a les necessitats de refugi de muntanya. 

Aquesta aportació es realitzarà mitjançant una transferència de capital en el marc de les 

disponibilitats pressupostàries del departament competent en matèria de medi ambient del Consell de 

Mallorca, prèvia tramitació de l’expedient de despesa de subvenció nominativa”. 
 
El proppassat 30 de gener, el Ple del Consell de Mallorca aprovà els pressupostos per el any 2012, en 
els quals figura una partida per import de 80.000 € en concepte de “Subvenció Fundació Castell 
d’Alaró” . Consta, així mateix, document d’Autorització i disposició de despesa provisional per aquesta 
quantitat de data 23.04.2012 de la partida pressupostària 501720078901, apunt previ núm. 
920120002555. 
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Atès que en data 12 de març, el president de la Fundació Castell d’Alaró ha presentat escrit sol·licitant 
la subvenció que ha quedat establerta a l’article 5.5.1.b dels  Estatuts. 
 
La Secretària Tècnica del departament de Medi Ambient ha emès, en data 20 d’abril de 2012, Informe 
de necessitat i conveniència d’aquesta subvenció. 
 
Consta a l’expedient esborrany del Conveni entre el Consell de Mallorca i la Fundació Castell d’Alaró 
per tal de fer efectiva l’aportació o subvenció establerta a l’article   5.5.1.b dels Estatuts de la Fundació 
Castell d’Alaró pel refugi del castell. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel cap del Servei de Gestió jurídica i econòmica del departament de Medi 
Ambient en data 20 d’abril de 2012. 
 
Vista la proposta d’acord de concessió de subvenció de 80.000,000 euros a la Fundació Castell d’Alaró, 
emesa pel cap del Servei de gestió jurídica i econòmica del departament de Medi Ambient el 23 d’abril 
de 2012 i dirigida a la consellera executiva de Medi Ambient per a la seva elevació al Ple del Consell 
de Mallorca. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003 General de Subvencions. 
- Decret d’Organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de data 21-07-2011, darrera 

modificació publicada al BOIB núm. 48 de 3 d’abril de 2012). 
- Bases d’Execució del Pressupost de 2012, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca en sessió 

de dia 30 de gener de 2012 (BOIB núm. 15, d’1 de febrer de 2012). 
 
Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de Mallorca el 
següent: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar el Conveni entre el Consell de Mallorca i la Fundació Castell d’Alaró per tal de fer efectiva 
la subvenció establerta a l’article 5.5.1.b dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró pel refugi del 
castell (s’adjunta com a annex). 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Fundació Castell d’Alaró, amb CIF  G57190894, i amb 
domicili a efectes de notificacions a la  Plaça de la Vila, núm. 17, DP 07340 d’Alaró, per un import de 
80.000,00 € en concepte de subvenció amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 50 17200 78901 
per la compra de mobiliari i cuina. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

 
PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN PLA ESPECIAL 
PER AJUDAR A SUFRAGAR DESPESES CORRENTS DELS 
AJUNTAMENTS DE MALLORCA DE L’ANY 2012 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament Cooperació 
Local, que diu: 
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PROPOSTA D'ACORD 

 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, diu que 
“las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la 
realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos.” 
 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del Ple de la 
Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren plans o instruments similars que 
tinguin per objecte portar a terme funcions d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva 
normativa específica, i són d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Atesa la necessitat de col·laborar amb els ajuntaments de Mallorca a sufragar les despeses corrents 
derivades de la conservació i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal. 
 
Atès que s’ha donat participació a les Entitats Locals en l’elaboració d’aquest Pla a través de les 
oportunes consultes a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el Conseller 
Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
1.- Aprovar la creació d’un Pla Especial per a 2012 per ajudar a sufragar les despeses corrents de tots 
els ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.000 habitants i de l’Entitat Local Menor de 
Palmanyola. 
2.- Aprovar el règim de concertació del Pla Especial per a 2012 que s’adjunta a aquest acord com 
Annex I i disposar per a aquest règim la normativa específica aplicable pel que fa referència a 
l’atorgament i execució de les ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
3.- Aprovar la proposta de distribució de les ajudes següent d’acord amb l’aplicació de les ratios 
establertes a l’article 4 de les normes del règim de concertació: 
 
 

AJUNTAMENT 
III) CIF 

IMPORT 
(euros) 

ALARÓ P-0700100-A 73.470 
ALCÚDIA P-0700300-G 80.022 
ALGAIDA P-0700400-E 73.470 
ANDRATX P-0700500-B 80.022 
ARIANY P-0706600-D 68.778 
ARTÀ P-0700600-J 75.527 

BANYALBUFAR P-0700700-H 68.778 
BINISSALEM P-0700800-F 75.527 
BÚGER P-0700900-D 73.470 
BUNYOLA P-0701000-B 75.527 
CALVIÀ P-0701100-J 83.919 
CAMPANET P-0701200-H 73.470 
CAMPOS P-0701300-F 75.527 
CAPDEPERA P-0701400-D 80.022 
CONSELL P-0701600-I 73.470 
COSTITX P-0701700-G 73.470 
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DEIÀ P-0701800-E 68.778 
ESCORCA P-0701900-C 68.778 
ESPORLES P-0702000-A 73.470 
ESTELLENCS P-0702100-I 68.778 
FELANITX P-0702200-G 80.022 
FORNALUTX P-0702500-J 68.778 

INCA P-0702700-F 83.919 
LLORET DE VISTALEGRE P-0702800-D 73.470 

LLOSETA P-0702900-B 73.470 
LLUBÍ P-0703000-J 73.470 

LLUCMAJOR P-0703100-H 83.919 
MANACOR P-0703300-D 83.919 

MANCOR DE LA VALL P-0703400-B 73.470 
MARIA DE LA SALUT P-0703500-I 73.470 

MARRATXÍ P-0703600-G 83.919 
MONTUÏRI P-0703800-C 73.470 
MURO P-0703900-A 75.527 
PETRA P-0704100-G 73.470 

PALMANYOLA P- 0700002-I 75.527 
POLLENÇA P-0704200-E 80.022 
PORRERES P-0704300-C 73.470 

PUIGPUNYENT P-0704500-H 73.470 
SA POBLA P-0704400-A 80.022 
SANT JOAN P-0704900-J 73.470 

SANT LLORENÇ P-0705100-F 75.527 
SANTA EUGÈNIA P-0705300-B 73.470 
SANTA MARGALIDA P-0705500-G 80.022 

SANTA MARIA DEL CAMÍ P-0705600-E 75.527 
SANTANYÍ P-0705700-C 80.022 
SELVA P-0705800-A 73.470 

SENCELLES P-0704700-D 73.470 
SES SALINES P-0705900-I 73.470 
SINEU P-0706000-G 73.470 
SÓLLER P-0706100-E 80.022 

SON SERVERA P-0706200-C 80.022 
VALLDEMOSSA P-0706300-A 73.470 

VILAFRANCA DE BONANY P-0706500-F 73.470 
 

4.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.46200 (referència: 
22012002685), d’acord amb l’aplicació establerta al punt anterior. 

5.- Amb càrrec a aquesta ajuda es poden presentar, independentment del seu abonament, factures de 
2012 (de dia 1 de gener a dia 14 d’agost) de despesa corrent (capítol II) per activitats o serveis 
realitzats en aquestes dates consistents en estudis i treballs tècnics; conferències, publicacions, 
exposicions, concerts, i qualsevol altra activitat de caire cultural; conservació i manteniment 
d’immobles, obres i serveis; subministraments com gas, electricitat, telefonia i altres béns fungibles 
adquirits per l’ajuntament; reparacions ordinàries; i en general tota classe de despeses de funcionament 
que no suposin inversió ni despeses de protocol. També es poden presentar les nòmines del personal 
laboral temporal. No del personal fix del propi ajuntament, ja sigui funcionari o laboral. 
 
6.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de quatre milions d’euros (4.000.000,00) amb 
càrrec a la partida pressupostària 65.16930.46200 del pressupost de despeses de 2012 (referència: 
22012002685). 
 
7.- Aprovar els models normalitzats següents: 
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-Acord municipal d’acceptació de les ajudes (Annex II) 
-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions (Annex III). 
-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries amb l’Estat i 
el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex IV). 
-Certificat de la relació de factures (Annex V). 
 
8.- Per a l’efectivitat de les ajudes és necessari que els ajuntaments beneficiaris, abans de dia 10 de 
juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajuda mitjançant el model normalitzat  i 
sol·licitin, si s’escau, la bestreta (Annex II). 
 
Una vegada acceptades expressament les ajudes i sol·licitada la bestreta d’acord amb el que s’ha 
establert a l’apartat anterior, es podran realitzar, si s’escau, pagaments anticipats de la forma següent: 
 
a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit després d’haver acreditat els ajuntaments 
l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable (Annex III) de no incórrer en 
prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració responsable (Annex IV) de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 50 % restant. En el cas que 
hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar novament declaració responsable de trobar-
se al corrent en el compliment de les  
 
obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les obligacions amb 
la Seguretat Social.  
 
9.- Els justificants del punt 5 anterior s’han de presentar al Consell de Mallorca fins a dia 31 d’agost de 
2012 per un import igual o superior al de l’ajuda concedida al punt 3.  
 
Un certificat (que figura com Annex V d’aquest acord) que contengui una relació ordenada i detallada 
compresiva de tots i cadascun dels justificants que es presentin signat pel Secretari amb el vist-i-plau 
del Batle ha d’encapçalar el muntant de factures i/o nòmines, el qual ha de respectar el mateix ordre 
que la relació del certificat. Aquestes seran còpies acarades pel secretari de la corporació. 
 
El beneficiari haurà de presentar una declaració en la qual s’indiqui si es recupera o es compensa l’IVA 
de les factures presentades (Annex V.) 
 
Pel que fa a les desepeses del personal laboral temporal, s’ha de presentar un certificat del Secretari de 
l’Ajuntament acreditatiu que la contractació té caràcter laboral i temporal, i els justificants que s’han de 
presentar són: nòmines, TC1 i TC2 i  declaracions d’IRPF. 
 
10.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord juntament amb la proposta d’ajuda que li 
correspongui a cada ajuntament, amb indicació de la necessitat que abans de dia 10 de juliol de 2012 
procedeixi a acceptar expressament l’ajuda que li correspongui mitjançant el model normalitzat (annex 
II). 
 
11.- Publicar al BOIB l’anunci d’aprovació del Pla Especial. 
 
ANNEX I 
 
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES PER SUFRAGAR LES 
DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE 2012 
 
1.- Objecte. 
 
Definir les condicions específiques de concessió i gestió de les ajudes als ajuntaments de Mallorca que 
es derivin del Pla Especial. 
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Les ajudes han d’anar obligatòriament destinades a sufragar despeses corrents (capítol II) consistents 
en estudis i treballs tècnics; conferències, publicacions, exposicions, concerts i qualsevol altra activitat 
de caire cultural; conservació i manteniment d’immobles, obres i serveis; subministraments com gas, 
electricitat, telefonia i altres béns fungibles adquirits per l’ajuntament; reparacions ordinàries; i en 
general tota classe de despeses de funcionament que no suposin inversió ni despeses de protocol. 
També es poden presentar les nòmines del personal laboral temporal. No del personal fix del propi 
ajuntament, ja sigui funcionari o laboral. 
 
2.- Quantia. 
 
El pressupost total que es destinarà serà de quatre milions d’euros (4.000.000,00 €) del vigent 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2012. 
 
3.- Beneficiaris. 
 
Tots els municipis menors de 55.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola. 
 
4.- Determinació de l’ajuda. 
 
L’ajuda es determinarà de la forma següent: 
 
Als municipis fins a 1.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 68.778 euros. 
Als municipis de 1.001 a 5.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 73.470 euros. 
Als municipis de 6.000 a 10.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 75.527 euros. 
Als municipis de 10.001 a 19.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 80.022 euros. 
Als municipis de 20.000 a 54.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 83.919 euros.  
 
5.- Resolució de les ajudes. 
 
1.- La resolució de les ajudes es farà en el mateix acte que aprovi aquest Pla Especial i la seva 
regulació, d’acord amb els criteris establerts a l’article anterior. 
 
2.- Els ajuntaments beneficiaris d’aquesta ajuda rebran, juntament amb la notificació de l’aprovació 
d’aquestes ajudes, la corresponent notificació de les ajudes que els corresponen. 
 
3.- L’efectivitat de les concessions d’aquestes ajudes quedarà condicionada a la seva acceptació 
expressa per part dels ajuntaments beneficiaris, en els termes de l’article següent. 
 
6.- Acceptació de les ajudes. 
 
1.- Per a l’efectivitat de les ajudes és necessari que els ajuntaments beneficiaris, abans de dia 10 de 
juliol de 2012 manifestin expressament l’acceptació de l’ajuda mitjançant el model normalitzat. 
 
2.- L’acte d’acceptació de l’ajuda comportarà l’acceptació de tots els termes de la present regulació i de 
les condicions de l’execució en ella establertes. 
 
3.- En el cas que transcorregut el termini esmentat a l’apartat 1 d’aquest article l’ajuntament beneficiari 
no hagués remès l’acceptació de l’ajuda al Consell de Mallorca, s’entendrà que ha renunciat a l’ajuda 
atorgada. 
 
7.- Període per a l’execució. 
 
1.- El període per a l’execució de les actuacions derivades d’aquestes ajudes comprèn entre el dia 1 de 
gener de 2012 fins a dia 14 d’agost de 2012. 
 
2.- El Departament de Cooperació Local és el centre gestor responsable del seguiment de l’execució 
d’aquestes ajudes. 
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8.- Pagament. 
 
Una vegada acceptades expressament les ajudes d’acord amb el que s’ha establert a la present 
regulació, es podran, si s’escau, realitzar pagaments anticipats de la forma següent: 
 
a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit, tot havent acreditat els ajuntaments abans de dia 
10 de juliol de 2012 l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable de no incórrer en 
prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració responsable de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de 
les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
Si una vegada finalitzat el termini per a l’acceptació de l’ajuda (annex II) i la resta de la documentació 
(annex III i IV), aquesta (annex II, III i IV) no s’hagués presentat o s’hagués presentat incorrectament, 
es procedirà a requerir als ajuntaments beneficiaris perquè la presentin en el termini improrrogable de 
cinc dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la notificació de l’escrit de requeriment. La no 
presentació o la presentació incorrecta de l’esmentada documentació no solament implicarà la no 
percepció del 50 % de l’ajuda sinó també la pèrdua automàtica de l’ajuda concedida.   
 
b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 50 % restant. En el cas que 
hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar novament declaració responsable de trobar-
se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
  
9.- Justificació. 
 
1.- Per a la justificació posterior de les despeses, els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar el 
model normalitzat de justificació de les despeses. 
 
2.- Els ajuntaments beneficiaris disposaran fins a dia 31 d’agost de 2012 per remetre al Consell de 
Mallorca la justificació de les actuacions objecte de l’ajuda.  
 
Aquestes despeses (factures) hauran de dur data d’entre el dia 1 de gener de 2012 i el dia 14 d’agost de 
2012, i hauran de correspondre a activitats o serveis que s’hagin duit a terme  també entre aquestes 
dates, d’acord amb el que estableix al punt 7 d’aquest Règim de Concertació. 
 
3.- Si una vegada finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir als ajuntaments beneficiaris perquè la presentin en el termini improrrogable de quinze dies 
hàbils, comptadors des del dia següent al de la notificació de l’escrit de requeriment, amb l’advertència 
que de no presentar la justificació es procedirà a la revocació de l’ajuda amb la consegüent obligació de 
reintegrament en el cas que s’hagués anticipat el pagament. 
 
4.- En el supòsit que l’ajuntament beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, havent 
presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà d’ofici a la reducció a la baixa de l’ajuda o a la 
revocació de la part no justificada, amb la consegüent obligació de reintegrar aquesta part, en el cas de 
pagament anticipat. 
 
10.- Tancament i liquidació de la convocatòria.  
 
Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, es produirà la pèrdua 
del dret per part del beneficiari a l’obtenció de l’ajuda, donant per finalitzat aquest Pla Especial. 
 
11.- Publicitat. 
 
En el BOIB es publicarà la relació total de les ajudes atorgades, amb expressió de la convocatòria, 
partida pressupostària, beneficiari, quantia i finalitat de l’ajuda. 
 
12.- Règim jurídic. 
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En tot el que no s’hagi previst en aquestes normes seran d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; el R. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, de Contractes del sector públic; el Reglament de Subvencions i Ajudes Econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 26 de juliol de 2001 i publicat al BOIB núm. 132, 
de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei General de subvencions, a 
més de la normativa de règim local que hi sigui d’aplicació. 
 
El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que amb aquest pla 
especial el Consell de Mallorca posarà a l’abast dels ajuntaments i de l’economia 
illenca 4M€ ja que els ajuntaments i les petites empreses en aquests moments pateixen 
una greu crisi. 

Tot seguit especifica que el repartiment d’aquests doblers es farà de la manera 
següent: per als municipis de fins a 1.000 habitants, 68.778 €; per als municipis de 
1.001 a 5.999 habitants, 73.470 €; per als municipis de 6.000 a 10.000 habitants, 
75.527 €; per als municipis de 10.001 a 19.999 habitants, 80.022 € i per als municipis 
de 20.000 a 54.999 habitants, 83.919 €. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el seu Grup 
vol donar l’enhorabona al Departament de Cooperació Local i, concretament, al 
conseller Sr. Coll per posar en marxa aquesta iniciativa. 

Fa notar que aquesta és una iniciativa que prové de la passada legislatura i que els 
hagués agradat que s’hi haguessin destinat més doblers. En aquest sentit recorda que, 
quan varen dur a terme aquesta iniciativa durant la passada legislatura, hi varen 
destinar 9M€ per ajudar els ajuntaments a sufragar les despeses corrents. 

Recalca que aquells 9M€ venien d’un esforç molt gros que varen fer tots els 
departaments del Consell de Mallorca per reduir les seves despeses i així poder fer, 
entre d’altres coses, aquest paquet de 9M€ per als ajuntaments. 

Igualment indica que al seu Grup li hagués agradat que aquesta ajuda s’hagués 
tramitat abans ja que, tot i entendre que cada tramitació comporta una feina 
determinada, probablement aquestes ajudes les haguessin pogut tenir enllestides el 
passat mes de març. 

Assegura que han de ser conscients –molts dels presents ho saben perquè vénen del 
món municipal– que els ajuntaments necessiten aquests doblers com el pa i, per tant, 
es mostra convençut que els agrairan. 

Matisa que les observacions apuntades no són més que observacions perquè siguin 
tengudes en compte de cara a una propera convocatòria d’aquestes ajudes l’any que ve 
i que, no obstant això, vol insistir en donar l’enhorabona al Departament de 
Cooperació Local i al seu conseller. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) comenta que el seu Grup està content, com no podria ser 
d’altra manera, pel fet que hi hagi doblers per destinar als ajuntaments però, això sí, 
no està massa d’acord amb segons quins aspectes del repartiment dels doblers i, per 
tant, el seu Grup s’abstendrà en aquest punt perquè saben que així no bloquejaran 
aquesta transferència de doblers als ajuntaments però sí donen un toc d’atenció per 
intentar que els criteris de repartiment siguin, sota el seu punt de vista, un poc més 
justs i a continuació n’explicarà els motius. 
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Considera que hi ha dos municipis que s’han vist especialment beneficiats davant la 
resta que deixen de percebre uns doblers que el seu Grup creu que els tocaria. Un dels 
casos està motivat pel fet de tenir en compte Palmanyola i, en canvi, no tenen en 
compte, per exemple, Caimari o qualsevol altre llogaret de Mallorca independentment 
del que digui la Llei de bases de règim local sobre les entitats locals menors. 

El seu Grup pensa que tanta entitat poblacional o municipal tenen Caimari, Galilea, 
Moscari o tants d’altres llogarets que hi ha Mallorca com té Palmanyola que, per altra 
banda, té molt manco història, molt manco patrimoni a haver de protegir i, per tant, 
pensa que, de cara al futur, s’hauria d’intentar que els criteris de repartiment 
tenguessin en compte els municipis que tenen nuclis de població dispersos. Fa notar 
que aquest extrem ja s’ha posat damunt la taula en el cas del repartiment del fons de 
cooperació local que fa el Govern de les Illes Balears. 

Per altra banda, hi ha municipis que històricament no han fet front a les seves 
obligacions –concretament amb el Serpreisal– i ara es veuen beneficiats d’aquestes 
ajudes a més de per aquella resolució per la qual no havien de pagar a Serpreisal quan 
la Llei de bases de règim local determina que als municipis a partir d’un cert nombre 
d’habitants els pertoca prestar aquest servei i, en canvi, s’han vist beneficiats pel fet 
no haver de pagar el Serpreisal i, a més a més, ara participen del repartiment d’aquests 
ajuts. 

Afegeix que 4M€ són benvinguts però recorda –tal i com ha fet el Sr. Font– que l’any 
passat aquestes ajudes varen ser de 9M€, és a dir, que enguany reparteixen menys de 
la meitat que l’any passat mentre que les dificultats dels ajuntaments són més grosses 
enguany. 

Tot seguit demana si s’ha tengut en compte què passarà amb aquells ajuntaments que 
no compleixin els requisits de la convocatòria o bé que no els acceptin, és a dir, que si 
els romanents que en puguin resultar d’aquests supòsits es repercutiran en els altres 
ajuntaments. 

Per acabar, remarca que a partir d’ara s’hauria d’obrir un espai de reflexió sobre els 
criteris de repartiment d’aquestes ajudes. 

El Sr. COLL li diu al Sr. Font que és cert que durant la passada legislatura es va 
iniciar aquesta línia d’ajudes però li observa que no varen inventar res. També és cert 
que hi varen destinar 9M€ però actualment la situació és molt diferent i, per això, creu 
que no poden negar l’esforç que ha fet el Consell de Mallorca per tal de posar a 
disposició dels ajuntaments aquests 4M€. 

Al Sr. Ferrà li contesta que, tot i saber-li greu haver de retreure coses, li podria dir que  
la comissió que s’ha fet per a la modificació del reglament del Pla d’Obres i Serveis 
també estudia el repartiment d’aquests doblers i avui el Grup Socialista ha anunciat 
que formarà part d’aquesta comissió però, fins avui, no hi havia volgut participar i, 
per tant, no considera adequat que retregui que es podrien haver aplicat altres criteris 
de repartiment perquè aquest extrem ha de ser debatut en el si de la comissió adient. 

Pel que fa l’entitat local menor de Palmanyola, diu que tothom sap de sempre que té 
uns drets que no tenen els altres llogarets perquè és l’única entitat local menor existent 
a Mallorca i, agradi o no, no queda més remei que haver d’acceptar aquesta 
circumstància tot i que desitjaria que hi haguessin doblers per a tots els llogarets de 
Mallorca però, malauradament, no és així. 
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El Sr. FONT insisteix en el fet que l’esforç que varen fer en la passada legislatura, en 
quant a aquest pla d’ajudes, va ser molt superior al que s’està fent actualment. 

Aquests 4M€ que avui aprovaran destinar a sufragar les despeses corrents dels 
ajuntament vénen del pressupost del Consell de Mallorca, és a dir, que des del primer 
moment el Departament de Cooperació Local ha sabut que comptava amb aquests 
doblers. 

En canvi, els 9M€ que hi destinaren la passada legislatura provenien d’un esforç 
brutal que feren tots els departaments del Consell de Mallorca durant l’exercici 
pressupostari (setembre o octubre de 2010) per tal de dotar aquestes partides.  

Així doncs, l’esforç aleshores va ser conjunt de tots els departaments per tirar aquesta 
iniciativa endavant i, encara que potser no varen inventar res, el cas és que ho feren i 
ara l’equip de govern actual ho continua fent i a posta els ha donat l’enhorabona però, 
tot i això, els hagués agradat que s’hi haguessin destinat més recursos. 

El Sr. FERRÀ puntualitza que saben que, per llei, l’entitat local menor de Palmanyola 
té uns drets però també saben que els municipis que tenen llogarets com, per exemple, 
s’Alqueria o Cala d’Or a Santanyí o el cas de Calvià que té tantes urbanitzacions, 
també tenen les mateixes obligacions que té l’entitat local menor de Palmanyola 
(recollir els fems, fer nets els carrers, mantenir l’enllumenat públic, etc.) i, per tant, 
creu que s’hi podria haver fet una mica més d’esforç i demana que, per a futures 
convocatòries, també es tenguin en compte aquests altres nuclis de població. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

 
 
PUNT 31. AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE 
L’AJUNTAMENT DE SA POBLA: “ REMODELACIÓ D’INSTAL·LACIÓ 
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL, 1RA. FASE”, PEL QUE FA A 
L’ANUALITAT INCLOSA EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS DE L’ANY 
2011. 

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament Cooperació 
Local, que diu: 
 

DICTAMEN 

  
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 11 juliol de 2008, va aprovar definitivament 
el Pla d’obres i Serveis de l’any 2008 i el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011 i 2012. L’Ajuntament 
de Sa Pobla estava inclòs a l’esmentat Pla amb l’obra: “Remodelació d’instal.lacions del poliesportiu 
municipal, 1r. fase”. L’Ajuntament de Sa Pobla amb data 1 de desembre de 2008 va procedir a 
adjudicar l’obra per un import total de 1.702.035,86 euros. El finançament de cada anualitat, una 
vegada adjudicada l’obra, és el següent:  

 
Any Pressupost adjudicat Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2008 44.000,00 22.000,00 22.000,00 
2009 552.678,66 276.339,31 276.339,31 
2010 552.678,66 276.339,31 276.339,31 
2011 552.678,66 276.339,30 276.339,32 
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Per part de l’Ajuntament de Sa Pobla s’han anat tramitant les certificacions d’obres de les anualitats 
corresponents als anys 2008, 2009 i 2010, per la qual cosa aquestes certificacions s’han trameses per 
part del Departament de Cooperació Local a la Intervenció General del Consell per al seu abonament.  
Pel que fa a l’anualitat 2011 també s’ha tramitat una certificació per un import de 263.542,26 euros, per 
la qual cosa queda per certificar la quantitat de 300.189,97 euros. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Sa Pobla, amb data 1 de desembre de 2011, va rescindir el contracte de mutu 
acord amb el contractista adjudicatari de les obres.  

 
Per part de l’Ajuntament de Sa Pobla s’ha procedit a modificar el projecte inicial i amb la quantitat que 
queda per justificar (300.189,97 euros) s’ha decidit dur a terme obres que en un principi no estaven 
previstes en el projecte aprovat, però que s’incardinen en el que és l’objecte de l’actuació, que és la 
remodelació d’instal·lacions del poliesportiu municipal. D’acord amb la memòria redactada per 
l’Arquitecte redactor  del projecte amb la modificació del projecte es realitzarà una reforma de les 
pistes de tennis i la modernització dels vestidors del pavelló cobert.  

 
Aquesta modificació no implica cap augment ni disminució del pressupost, per la qual cosa el 
pressupost que queda per certificar serà el mateix (300,189,97), sinó que obres que estaven previstes en 
el projecte inicial no es realitzaran (pista exterior coberta, piscina coberta infantil, pista d’atletisme), i 
es faran altres obres que no estaven incloses en el projecte que es va aprovar a l’any 2008 destinades 
també a la remodelació de les instal·lacions del poliesportiu municipal. 

 
Per tot això, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, el Conseller 
Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
 Autoritzar la modificació del projecte: “Remodelació d’instal.lacions del poliesportiu municipal, 1r. 
fase”, obra finançada de forma plurianual (2008-2009-2010 i 2011), referida al pressupost de l’anualitat 
2011. 
 
Aquesta modificació no representa cap augment ni disminució del pressupost. 
 
 
El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que aquest punt és la 
contestació a la petició de l’Ajuntament de sa Pobla motivada per una obra que havia 
començat l’any 2008 i que actualment tenia 300.000 € per executar que eren per 
acabar el poliesportiu cobert però aquests doblers no bastaven per fer-hi front. 

Així doncs, l’Ajuntament de sa Pobla ha sol·licitat poder destinar aquests doblers a la 
millora de les pistes annexes al poliesportiu, és a dir, que la finalitat de l’obra és la 
mateixa (la millora d’instal·lacions esportives) i compta amb tots els informes 
favorables. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia el vot favorable del 
seu Grup a aquesta proposta perquè es tracta d’un dels casos que contempla el 
reglament del Pla d’Obres i Serveis en el sentit que hi ha una modificació de projecte 
en el decurs de les obres sense que això impliqui cap modificació de les quanties 
aprovades per aquest Ple.  

Per concloure, reitera que es tracta d’un dels casos que contempla el reglament i, per 
tant, el seu Grup no hi veu cap inconvenient en absolut. 
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El Sr. FERRÀ (PSOE) fa notar que el Grup Socialista discrepa d’aquesta interpretació 
d’igual manera que a un punt de l’ordre del dia del Ple de fa un parell de mesos també 
varen discrepar en sentit contrari. 

Consideren que aquest cas és perfectament comparable i paral·lel a una petició que va 
fer l’Ajuntament de Puigpunyent de molt manco quantia però li varen aplicar una 
interpretació del reglament dient que es tractava d’un altre projecte i observa que 
aquest és exactament el mateix cas i, per això, el seu Grup hi votarà en contra. 

A més a més, assevera que s’han informat al respecte –demanant l’opinió dels veïns 
de sa Pobla– i han constatat que es tracta d’un projecte totalment diferent encara que 
sigui per a la mateixa finalitat. El projecte inicial era per fer una teulada o la 
remodelació d’una pista coberta d’un pavelló esportiu i ara el que fan és remodelar 
pistes de tennis quant durant la legislatura passada n’hi feren 2 i en l’actualitat sa 
Pobla ja en té 6. Aquest és el motiu pel qual per a molta gent de sa Pobla aquest no 
sigui un projecte prioritari.  

Matisa que es va rescindir el contracte amb l’anterior concessionari per manca de 
liquidesa i, per tant, ara tornen a carregar 150.000€ damunt les esquenes de 
l’Ajuntament de sa Pobla quan era un projecte que tenia un finançament al 100% per 
part del Govern de les Illes Balears i que ara ha tornat enrere. 

Per això, considera que existeix una interpretació diferent del reglament del Pla 
d’Obres i Serveis per un ajuntament i per un altre i tampoc no tothom considera que 
aquest sigui un projecte prioritari per sa Pobla que, a més a més, li suposa un 
endeutament extra ja que comptava amb un finançament al 100% del projecte que ara 
el Govern de les Illes Balears ha tornat enrere i, per aquests arguments, el seu Grup no 
pot fer altra cosa que votar en contra d’aquesta proposta. 

El Sr. COLL refusa els arguments del Sr. Ferrà i remarca que el reglament del Pla 
d’Obres i Serveis només té una interpretació, cosa que el Sr. Ferrà sap perfectament i 
ha intentat embullar la troca perquè els dos casos plantejats no tenen ni punt de 
comparació. 

Fa constar que el cas de l’Ajuntament de sa Pobla sí que està contemplat pel 
reglament mentre que el cas de l’Ajuntament de Puigpunyent no hi estava contemplat 
i, per tant, li retreu al Sr. Ferrà que faci asseveracions que no són certes. 

El Sr. FERRÀ intervé per al·lusions i diu que certament hi ha una gran diferència 
entre ambdós casos. En el cas de Puigpunyent eren 15.000€ per fer una escoleta i en el 
cas de sa Pobla són 300.000€ per fer pistes de tennis (que ja n’hi ha) que no són tan 
necessàries com una escoleta. 

Indica que en altres ocasions es va poder arribar a línies d’encontre si hi havia 
voluntat i, en el cas de Puigpunyent, no hi va haver voluntat per destinar aquests 
15.000€ i, a més a més, li consta que hi va haver contactes per mirar d’arribar a algun 
acord i poder fer una escoleta per a la qual faltaven aquests doblers perquè hi havia 
hagut un problema greu en l’edifici, que era molt antic, en detectar uns imprevists i tot 
consistia en suplementar un projecte. Creu que hagués estat molt senzill obviar 
l’informe tècnic i arribar a un consens però no va ser possible. 

Per acabar, reitera que el Grup Socialista creu que ara estan davant un cas totalment 
igual, és a dir, que es tracta d’un projecte totalment diferent. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 
 
 
II) PART DE CONTROL 
 
PUNT 32. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE 
 
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
Es donen per assabentats. 

 

 

b) Organització del Consell de Mallorca. 

Fets 

Dia 15 de juliol de 2011 es va dictar el Decret pel qual es regula l’organització del Consell de Mallorca, 
amb correcció d’errades materials de dia 19 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de dia 21 de juliol). 

Dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de dia 22 d’octubre) i dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 
48, de 3 d’abril de 2012) es va modificar aquest Decret. 

Fins ara, la tramitació de la contractació es concentrava en el Departament d’Hisenda i Funció Pública, 
tret dels de quantia igual o inferior a 70.800,00 €, i amb l’excepció dels contractes en infraestructures, 
que eren competència del Departament d’Urbanisme i Territori fins a l’import de 200.000,00 €. 

Atesa la conveniència d’homogeneïtzar les competències en matèria de contractació en tots els 
departament i per agilitar la tramitació dels expedients de contractació, i com a requisit previ a la 
delegació d’atribucions en matèria de contractació en favor dels conselleres i de les conselleres 
executives. 

Atesa la proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública. 

Fonaments jurídics 

D’acord amb l’art. 20 i 31 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de 
dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març 
de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), 
correspon a aquesta presidència determinar les atribucions que han d’exercir, en règim de 
desconcentració, les conselleres i els consellers executius en els termes i amb l’abast que es determinin 
en els decrets d’organització.  

Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict el següent 

Decret: 

1. Suprimir la lletra r) de l’article 5, relatiu a les atribucions del Departament d’Urbanisme i Territori. 

2. Suprimir la lletra g) de l’article 6, relatiu a les atribucions del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública. Conseqüentment, l’anterior lletra h) passa a ser l’actual lletra g), i així successivament. 
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3. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en 
què s’hi publica. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
 
Es donen per assabentats. 

 
 
c) Designació de representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de 
Seguiment del Conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial. 
 

Identificació 

Designació de representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni 
per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial 

Fets 

El Consell Insular de Mallorca està adherit al Conveni per a la implantació de la Finestreta Única 
Empresarial. 

Mitjançant el Decret de dia 15 de juny de 2005 la Presidència del Consell Insular de Mallorca va 
nomenar el director insular d’Hisenda i Pressuposts representant del Consell a la Comissió de 
Seguiment del Conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial, que va ser ratificat pel 
Ple del Consell en la sessió de dia 4 de juliol de 2005. Quan la persona designada va acabar el seu 
mandat, no se’n va disposar el cessament com a representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment del Conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial, malgrat la 
representació passés a la directora insular de Promoció Econòmica. 

El president de la Comissió de Seguiment de la Finestreta Única Empresarial ha convocat una reunió de 
l’esmentada Comissió pel proper 19 d’abril de 2012 i, al mateix temps, sol·licita que es comuniqui el 
nom de la persona representant del Consell Insular de Mallorca a aquesta Comissió. 

Fonaments 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el nomenament dels 
representants del Consell correspon al Ple del Consell Insular de Mallorca, però en casos d’urgència els 
podrà fer la Presidència del Consell i hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que tengui 
lloc. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Segura Fuster com a representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni per a la Implantació de la Finestreta Única 
Empresarial, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Disposar el cessament de la Sra. Luz M. Iglesias Alonso com a representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni per a la Implantació de la Finestreta Única 
Empresarial, i agrair-li els serveis prestats. 

3. Nomenar la Sra. Maria de las Nieves Salas Bauzà, directora insular de Presidència, representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni per a la implantació de la 
Finestreta Única Empresarial. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Presidència de la Comissió de Seguiment del 
Conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial. 
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5. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc per a la seva ratificació. 

 
Es donen per assabentats. 

 
 
d) Substitució del secretari general i delegació de la secretaria de la Comissió 
Informativa General i de Comptes 
 

Atès que, d’acord amb el decret de la presidenta de dia 18 de gener de 2011, es va ratificar el 
nomenament de la Sra. Catalina Ramon Bonet, cap de l’Oficina Jurídica dels Òrgans Executius com a 
substituta del secretari general per als supòsits de malaltia o absència legal o reglamentària, i secretària 
delegada de la Comissió Informativa General i de Comptes. 

Atès que està previst que la Sra. Ramon passi a desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball. 

Atès que en el dia d’avui el Sr. Nicolás Conti Fuster, funcionari amb habilitació de caràcter estatal, 
subescala de Secretaria, categoria d’entrada, ha pres possessió del càrrec de secretari d’entrada adscrit 
al Servei d’Assistència Tècnica a Municipis del Departament de Cooperació Local. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament en l’exercici de les funcions de la secretària substituta i de la secretària 
delegada de la Comissió de la senyora Catalina Ramon Bonet, cap de l’Oficina Jurídica dels Òrgans 
Executius, agraint-li els serveis prestats. 

2. Designar el senyor Nicolás Conti Fuster substitut del secretari general per als supòsits de malaltia o 
absència legal o reglamentària. 

3. Nomenar el senyor Nicolás Conti Fuster secretari delegat de la Comissió Informativa General i de 
Comptes. 

4. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, sense perjudici que els efectes d’aquesta resolució es produeixin des del dia d’avui.  

 
Es donen per assabentats. 

 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
 
PUNT 33. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA A FAVOR DE 
LA PROTECCIÓ DE CALA FIGUERA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 16 d’abril el ple de l’Ajuntament de Santanyí va decidir retirar el pla especial, vigent des de 
l’any 1985, que protegia la primera línia de mar i el pinar del Caló d’en Boira a Cala Figuera per 
motius no relacionats específicament amb la protecció d’aquest indret. 
 
L’ajuntament de Santanyí ha manifestat la voluntat de protegir la zona que ara, amb la retirada del Pla 
especial, ha quedat desprotegida. 
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El Sr. Miquel Vidal, Batle de Santanyí  i conseller del Consell de Mallorca, ha manifestat la voluntat de 
proposar, en caràcter excepcional, la modificació del Pla Territorial de Mallorca per aconseguir 
retornar a la situació inicial de protecció de la zona. 
 
La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa es totalment partidària de que Cala Figuera es mantingui 
protegida tal com ho havia estat fins el passat 16 d’abril.  
 
Tant la nostra coalició com la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca hem manifestat la voluntat de no 
modificar el Pla Territorial de Mallorca. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa insta al Ple del Consell de Mallorca a modificar, amb caràcter 
absolutament excepcional, el Pla Territorial de Mallorca per tal que tota la zona de la primera línia de 
costa i el pinar del caló d’en boira a Cala Figuera retornin a la situació de protecció del pla especial de 
l’ajuntament vigent entre 1985 i abril de 2012. 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que la 
modificació de les normes subsidiàries del municipi de Santanyí ha deixat al 
descobert una zona urbanitzable al caló d’en Boira al nucli de Cala Figuera ja que ha 
caducat un pla especial d’urbanització de 1985 que evitava la construcció en sis solars 
ubicats a un penya-segat i que mai no es va impulsar. 

Cala Figuera és un dels nuclis costaners més emblemàtics de Mallorca i té un atractiu 
turístic innegable i, per això, creu que no es pot posar en perill el patrimoni natural i la 
fesomia d’un nucli tant singular per tornar al model de ciment, de construcció i 
d’especulació que ha contribuït molt a dur-nos a la crisi actual. 

El seu Grup insta l’equip de govern del Consell de Mallorca a acceptar la proposta del 
batle del municipi de Santanyí (Sr. Vidal, del Partit Popular) que ha manifestat 
públicament la seva intenció de protegir, almanco, la zona de pinar del caló d’en 
Boira. A més a més, el seu Grup també insta a anar més enllà i continuar preservant la 
resta de Cala Figuera atès que ha estat protegida fins ara, durant més de 25 anys. 

El passat 16 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Santanyí va decidir retirar aquest pla 
especial, vigent des de l’any 1985, que protegia la primera línia de mar i el pinar del 
caló d’en Boira, tot deixant sense protecció aquest indret, i va fer l’aprovació inicial 
de les normes subsidiàries de Santanyí. 

També insten l’Ajuntament de Santanyí a tenir en consideració les al·legacions 
presentades en aquest procés per tal de protegir Cala Figuera i el caló d’en Boira. 

Hi ha molts de motius per salvaguardar aquest indret de l’edificació. De fet, el nucli 
actual es troba poc consolidat, amb sòl vacant i, per tant, no té sentit una extensió més 
grossa d’aquesta urbanització en un sòl que actualment té una zona de pinar amb 
indubtables valors naturals i paisatgístics propis d’una zona de barrancs i amb forts 
pendents. 

El desenvolupament urbanístic d’aquest indret està compromès, a més, per una 
inviabilitat tècnica de projectar una edificació en terrenys amb aquestes 
característiques de topografia amb forts desnivells, pinar, torrent, etc., sense que 
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provoqui també una gran destrossa i un enorme impacte visual des de la mar per la 
construcció a menys de 50 metres. 

Com ha fet públic el batle de Santanyí i conseller d’aquesta institució, Sr. Vidal, 
consideren que l’Ajuntament estaria d’acord amb la modificació excepcional del Pla 
Territorial de Mallorca per protegir aquest indret i amb la necessitat que aquesta 
protecció es dugui a terme en el termini de menys de 3 mesos d’acord amb la 
tramitació de les noves normes subsidiàries de Santanyí. 

Per tant, aquesta moció proposa que es modifiqui, de forma excepcional, el Pla 
Territorial de Mallorca amb l’objectiu de preservar tota la zona de Cala Figuera que 
estava protegida pel pla especial de 1985 i que ara, amb la modificació de les normes 
subsidiàries del municipi de Santanyí, quedarà sense efecte. L’objecte és aconseguir 
retornar a la situació inicial de protecció de la zona del caló d’en Boira de Cala 
Figuera que ha estat vigent durant més de 25 anys. 

La seva coalició és totalment partidària que Cala Figuera es mantengui protegida tal i 
com havia estat fins al passat 16 d’abril. 

Tant el seu Grup com la presidenta del Consell de Mallorca han manifestat 
públicament la voluntat de no modificar el Pla Territorial de Mallorca i, per tant, la 
seva proposta té un caràcter excepcional motivat pels valors d’aquesta zona i, per 
això, la proposta consisteix en la modificació, amb caràcter excepcional, del Pla 
Territorial de Mallorca per tal que tota la zona de la primera línia de costa i el pinar 
del caló d’en Boira de Cala Figuera retornin a la situació de protecció del pla especial 
de l’Ajuntament de Santanyí vigent entre 1985 i el mes d’abril de 2012. 

La Sra. DUBON (PSOE) fa notar que el seu Grup vol proposar una transacció a 
aquesta moció ja que hi ha un parell de qüestions que volen posar damunt la taula. 

Explica que el seu Grup està totalment d’acord amb la preservació d’aquest espai i, en 
aquest sentit, no hi tenen res a haver d’objectar perquè estan totalment d’acord amb 
l’argumentació que ha exposat la Sra. Campomar però sí que volen proposar una 
transacció en relació a la manera de fer-ho. 

Tot seguit comenta que, en primer lloc, entenen que la qüestió que es planteja és un 
problema que s’ubicaria dins l’àmbit de l’urbanisme i no dins l’ordenació del territori 
i, per tant, segons el seu parer, no seria el Pla Territorial de Mallorca l’instrument més 
adient. 

En segon lloc, diu que opinen que la modificació del Pla Territorial de Mallorca s’ha 
d’intentar evitar al màxim ja que l’acord abastat en la legislatura anterior va ser prou 
important i, per això, entre tots han d’intentar preservar aquest instrument i evitar fer-
hi modificacions. 

Així doncs, vol proposar una transacció concreta amb la redacció següent: “Que des 
del Consell de Mallorca, en col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Santanyí, es 
proposi en el termini de 2 mesos la millor solució que garanteixi la preservació del 
caló d’en Boira de Cala Figuera a Santanyí”. A continuació sol·licita que el Grup 
proposant de la moció manifesti si està d’acord amb aquesta redacció segons la 
transacció proposada. 
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El Sr. CRESPÍ (PP) diu que primerament es dirigirà al PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca, que planteja aquesta moció, i li recorda que evidentment ha estat el 
batle de Santanyí –o el seu ajuntament– qui ha proposat la defensa d’aquest espai. 

A partir d’aquí, només pot afegir que l’Ajuntament de Santanyí està en negociacions 
amb els veïns i els propietaris de la zona i comenta que en relació a aquest tema hi ha 
tres punts a destacar. 

El primer punt és relatiu a tota la zona verda i es tractaria que l’Ajuntament adquirís 
tota aquesta zona verda però, evidentment, és molt cara per a l’Ajuntament. 

La segona qüestió és que existeix una possibilitat de negociació per fer un intercanvi 
de solars entre Ajuntament i propietaris. 

I la tercera opció seria la que va sortir publicada als mitjans comunicació i que 
consistiria, com a darrer extrem, en fer una modificació puntual del Pla Territorial de 
Mallorca. 

El Partit Popular considera que els ajuntaments han de tenir la seva autonomia –
aquest és un dels temes pels quals sempre han lluitat– i el fet que el tema hagi sortit 
pels mitjans de comunicació i haver-los explicat els tres punts que s’estan negociant i 
amb independència que al Ple de l’Ajuntament de Santanyí s’hagi formulat una 
pregunta oral sobre aquest tema, creu que s’ha de donar una mica d’autonomia a 
l’Ajuntament de Santanyí perquè intenti finalitzar aquestes negociacions amb els 
propietaris. 

Malgrat això, cal tenir sempre en compte que l’administració pionera en la defensa 
d’aquest espai natural és el mateix Ajuntament de Santanyí ja que a través d’una 
iniciativa del Grup Popular de Santanyí s’ha decidit fer allò que sigui possible per 
tornar a protegir aquesta zona. 

Afegeix que tota aquesta col·laboració és d’agrair –sobretot la col·laboració que ha 
proposat el Grup Socialista a través de la Sra. Dubon– però fa notar al PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que ha estat l’Ajuntament de Santanyí que ha fet 
la proposta perquè aquests solars quedin protegits. 

Reitera que, així doncs, s’ha de donar autonomia a l’Ajuntament perquè que esgoti les 
vies per assolir una solució a través de les negociacions que ja ha posat en marxa i, 
per aquestes raons, el Grup Popular votarà en contra d’aquesta proposta perquè els 
agradaria que, arribat el moment que s’hagi d’aprovar una modificació del Pla 
Territorial de Mallorca, abans l’Ajuntament de Santanyí hagués esgotat totes les 
possibilitats d’arribar a acords amb els propietaris i que fos el mateix Ajuntament, a 
través del seu Ple, que fes una proposta al Consell de Mallorca per dur a terme una 
modificació puntual de les seves normes subsidiàries per tal de protegir aquest tram de 
pinar de Cala Figuera. 

La Sra. CAMPOMAR indica que el seu Grup considera que és més adient que 
existeixi un consens sobre aquest tema i anuncia que accepten l’esmena proposada pel 
Grup Socialista però amb la condició que no només faci referència al pinar del caló 
d’en Boira sinó que faci referència a tota la zona que hi ha hagut protegida els darrers 
25 anys. 

Remarca que únicament pretenen que la zona de protecció que s’estableixi sigui la 
mateixa que hi ha hagut fins ara a través d’aquell pla especial de 1985. 



 245

Tot i això, creu que hi ha d’haver un compromís de fixar un termini perquè, tot i estar 
d’acord amb el Sr. Crespí pel que fa al tema de l’autonomia de l’Ajuntament –recorda 
que ella mateixa ha fet referència a les declaracions del batle–, no s’ha d’oblidar que, 
pels motius que siguin i que ella desconeix, ha estat l’Ajuntament que ha deixat 
desprotegit aquest espai i creu que hi podria haver actuat abans. 

No obstant això, opina que tothom hi ha de col·laborar atès que tenen els mateixos 
interessos i espera que això no es converteixi en paraules buides sinó que aquesta 
protecció es faci efectiva. 

La Sra. PRESIDENTA li demana a la Sra. Campomar que aclareixi si accepta, en els 
seus termes, la transacció proposada pel Grup Socialista. 

La Sra. CAMPOMAR contesta que la Sra. Dubon s’ha referit al caló d’en Boira i el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca accepta la transacció sempre que faci 
referència a la mateixa zona protegida que hi ha hagut fins ara a través del pla 
especial. 

La Sra. DUBON indica que el seu Grup no té objecció en quant a la precisió que 
acaba de fer la Sra. Campomar. 

En quant a les paraules del Sr. Crespí, assenyala que vol fer una petita puntualització 
en el sentit que el Grup Socialista no pretén, amb la proposta de transacció, trepitjar 
en cap cas l’acció de l’Ajuntament de Santanyí i recorda que el text diu que el Consell 
de Mallorca, col·laborant estretament amb l’Ajuntament de Santanyí, proposi aquesta 
solució. 

Això vol dir que el seu Grup proposa que hi hagi una col·laboració estreta perquè 
tenen en compte un factor conegut per tots i que és que el Departament d’Urbanisme i 
Territori del Consell de Mallorca té una potència jurídica i tècnica que normalment no 
tenen els ajuntaments mitjans –com és cas de Santanyí– i, per tant, considera que si 
aquesta proposta surt del Consell de Mallorca juntament amb l’Ajuntament de 
Santanyí doncs tendrà més garanties en tots els sentits. 

Per això, la proposta és que aquesta feina es faci de manera conjunta i també –com 
deia la Sra. Campomar– especificar uns terminis perquè en aquests moments les 
normes subsidiàries estan en exposició pública a l’Ajuntament de Santanyí i, per tant, 
és el moment d’actuar i el termini de dos mesos proposat permet que finalitzi el 
període d’exposició pública i que se’n pugui trobar una solució. 

El Sr. CRESPÍ li fa notar a la Sra. Dubon que ell feia referència al text de la moció del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

Reitera que el seu Grup continua pensant que, mentre la moció insisteixi en la 
modificació del Pla Territorial de Mallorca sense que vengui sol·licitada per 
l’Ajuntament de Santanyí –que ja està fent negociacions–, no hi poden votar a favor 
emperò sí que estarien a favor de votar, per separat, la transacció proposada pel que fa 
a la qüestió de la col·laboració entre les administracions. 

En qualsevol cas, el Grup Popular votarà en contra de la moció perquè, a través d’ella, 
el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca planteja la modificació del Pla Territorial 
de Mallorca. 



 246

La Sra. PRESIDENTA aclareix que el text que s’ha de votar és el de la moció 
presentada pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca amb la inclusió de la 
transacció proposada pel Grup Socialista. 

El Sr. CRESPÍ confirma que, en aquest cas, el Grup Popular mantendrà en el seu vot 
en contra a l’espera que l’Ajuntament de Santanyí presenti la seva proposta i hagi 
acabat les negociacions que en aquests moments està duent a terme. 

La Sra. DUBON matisa que el seu Grup no proposa la modificació del Pla Territorial 
de Mallorca sinó que, precisament, aquesta ha de ser la darrera via a cercar i 
simplement proposen una iniciativa perquè que treballin conjuntament Consell de 
Mallorca i Ajuntament de Santanyí per trobar una solució a la preservació de la zona 
però sense indicar quin ha de ser el procediment.  

D’aquesta manera considera que s’està respectant l’autonomia de l’Ajuntament de 
Santanyí però, això sí, amb el suport de tot l’equip tècnic i polític del Consell de 
Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 34. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BALEARS “CIUTAT DE PALMA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma” és una formació creada a través de la Fundació 
Pública de les Balears per a la Música, organisme format l’any 1988 a instàncies del Govern Balear, 
l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, per a promocionar el fet musical a les Illes Balears. 
 
L’Orquestra, a part de la seva temporada d’abonament a Palma, participa en la producció de les 
temporades d’òpera de la Fundació Teatre Principal de Palma i dels Amics de l’Òpera de Maó, Festival 
de Música Castell de Bellver, Festival Internacional de Música de Pollença, els cicles de música de 
cambra “Solistes de Sa Simfònica” al Museu de Mallorca, Casal Solleric, Museu Castell de Sant 
Carles, església de Sant Felip Neri, Castell de Bellver i els Cicles de Música Contemporània al Museu 
Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró. També programa concerts didàctics, audicions per a 
escolars i concerts familiars. Cal destacar també la difusió de l'obra dels compositors de les Illes balears 
a través de la inclusió d’aquests  al repertori de l'orquestra i la realització d'enregistraments 
 
Les darreres setmanes assistim amb preocupació les diverses notícies que han sorgit als mitjans de 
comunicació sobre els impagaments de nòmines dels seus integrants en el mes de desembre passat per 
part de les institucions que participen en la Simfònica. Igual de preocupant és el futur a curt termini de 
la Simfònica, sobre tot observant l’important reducció de les partides destinades al seu finançament de 
les tres institucions membres del Consorci: El govern de les Illes Balears, L’ajuntament de Palma i el 
Consell de Mallorca.  
 
És de justícia recordar que la tasca històrica d’aquesta entitat, de posar en valor la cultura a les Illes 
Balears i de dignificació dels artistes, és impagable. Que és un important element d'identificació de la 
ciutat i un valor segur per a la projecció exterior de Palma i una de les millors ofertes culturals per als 
turistes i residents estrangers, per la seva qualitat i per expressar-se en el "llenguatge universal" de la 
música. 
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A més,  l’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma” ha de tenir un paper principal en la 
desestacionalització de Palma com a destí turístic i en l’impuls del turisme cultural que la ciutat 
necessita. Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca 
proposa al Ple que adopti els següents:  
 

Acords 
 

1. Reconèixer la tasca imprescindible i continuada de posar en valor la cultura a les Illes Balears 
i, especialment, a Palma per part de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 

 
2. Compromís del Consell de Mallorca amb la viabilitat i perdurabilitat de l'Orquestra amb els 

mateixos nivells de qualitat i professionalitat que la caracteritzen actualment. 
 

3. El Consell de Mallorca de forma immediata, es posarà al corrent dels pagaments amb el 
Consorci de la Simfònica i instarà a les altres institucions que hi participen, Govern de les Illes 
Balears i Ajuntament de Palma, a actuar en el mateix sentit.   

 
4. El Consell de Mallorca instarà al Govern de les illes Balears a pagar immediatament els deute 

històric pendent amb l’Orquestra Simfònica de la Illes Balears. 
 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que l’objectiu 
d’aquesta moció és únicament i exclusivament intentar contribuir, des d’aquest Ple, a 
la viabilitat de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 

L’Orquestra, que va ser creada l’any 1988, va començar a funcionar com una fundació 
i avui, per una millor gestió i per professionalitzar la seva estructura, funciona com un 
consorci que està integrat per l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears i 
el Consell de Mallorca. 

No faria falta dir la gran quantitat d’activitats fixes que desenvolupa l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears: concerts propis, la temporada d’òpera del Teatre 
Principal, la nit de l’òpera a Maó, el festival de música del castell de Bellver, el 
festival internacional de música de Pollença, etc. Podrien enumerar molts d’actes i 
actuacions que pràcticament són fixes per part de l’Orquestra a més de diferents 
concerts i actuacions que duu a terme fora de Mallorca o fora de les Illes Balears. 

No poden obviar el fet de considerar l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears com 
un element propi d’identificació de la ciutat de Palma i un gran valor de cara a la 
projecció exterior de la ciutat, de Mallorca i de les Illes Balears. Tampoc no poden 
obviar el potencial d’atractiu turístic que té l’Orquestra Simfònica. 

Darrerament, pràcticament des del moment en què les diferents entitats aprovaren els 
seus pressupost i, fins i tot, abans, s’han fet paleses cada mes les dificultats 
econòmiques per les quals travessa l’Orquestra Simfònica. 

Aquestes dificultats econòmiques vénen bàsicament de les diferents reduccions de 
pressupost que s’han fet per mor de l’actual crisi econòmica que ha obligat les 
administracions a retallar i també des d’un moment donat en què la Conselleria de 
Turisme va concedir una subvenció a l’Orquestra Simfònica, subvenció que no ha 
pagat.  

Assenyala que això va ocórrer durant la passada legislatura –recalca que no se 
n’amaga– i fa notar que ell sempre ha mantengut que la Conselleria de Turisme tenia 
el compromís de pagar aquesta subvenció a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears 
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i això independentment que ho fessin o no en el seu moment, és a dir, que considera 
que el Govern de les Illes Balears (la Conselleria de Turisme) deu –com devia abans– 
aquests doblers a l’Orquestra. 

A part d’això, tot i reconèixer que s’han fet passes per bon camí, creu que hi va haver 
una descoordinació absoluta entre les tres administracions que formen part del 
consorci ja que hauria de ser habitual que la participació pressupostària del Govern de 
les Illes Balears fos del 40%, la de l’Ajuntament de Palma fos del 40% i la del Consell 
de Mallorca fos del 20% emperò les quantitats que tenen pressupostades les diferents 
administracions –una vegada aplicades les reduccions que siguin– no corresponen a la 
proporció esmentada. 

Puntualitza que del pressupost de 2010, per exemple, l’Ajuntament de Palma va 
davallar un 32% el pressupost destinat a l’Orquestra, el Govern de les Illes Balears el 
va davallar un 16% i el Consell de Mallorca el va davallar un 36%. 

Constata que ha pogut comprovar darrerament que s’han celebrat diferents reunions 
de coordinació i que sembla ser que hi ha un projecte de viabilitat de l’Orquestra 
Simfònica i pensa que almanco des del Consell de Mallorca s’hi ha començat a 
treballar perquè hi creu. Malgrat això, és necessari continuar fent passes perquè aquest 
projecte sigui viable. 

Adverteix que no poden obviar que el cost més important de l’Orquestra són els sous 
dels músics però es mostra segur que els músics estan disposats que els rebaixin els 
sous. Tot i no haver vist el pla de viabilitat que s’ha presentat darrerament, està 
convençut que, entre d’altres mesures, hi ha aquesta proposta. 

Així doncs, ara hi ha dues qüestions bàsiques per tal que aquest projecte pugui tirar 
endavant. La primera és que s’unifiquin els criteris pel que fa als pressuposts, és a dir, 
que la proporció d’aportació a l’Orquestra Simfònica, sigui quin sigui el percentatge 
de reducció –encara que entén que hauria de ser el 16% que ha fet el Govern balear–, 
s’ha de mantenir en un 40% el Govern de les Illes Balears, un 40% l’Ajuntament de 
Palma i un 20% el Consell de Mallorca. 

Per això, tant l’Ajuntament de Palma com el Consell de Mallorca haurien 
d’incrementar, via modificació de crèdits, aquests pressuposts ja que una reducció del 
16% seria adequada i permetria la viabilitat de l’Orquestra Simfònica amb alguns 
ajusts. 

Observa també que hi ha hagut unes reunions de coordinació i que els treballadors han 
presentat un pla de viabilitat (no creu haguessin hagut de ser els treballadors que ho 
fessin sinó més aviat la Gerència) que ara poden estudiar i el motiu d’aquesta moció 
no és fer cap retret sinó mirar d’assolir, entre tots, una solució que sigui prou 
definitiva de cara a la viabilitat de l’Orquestra Simfònica. 

Tot seguit detalla els punts de la moció que són: reconèixer la tasca imprescindible i 
continuada de posar en valor la cultura a les Illes Balears i, especialment, a Palma per 
part de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears; el compromís del Consell de 
Mallorca amb la viabilitat i la perdurabilitat de l’Orquestra amb els mateixos nivells 
de qualitat i professionalitat que la caracteritzen actualment; que el Consell de 
Mallorca, de forma immediata, es posarà al corrent de pagaments –si no hi està o, 
almanco, agilitar al màxim el seu pagament a l’Orquestra– i que instarà el Govern de 
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les Illes Balears –cosa que és important perquè un forat de 450.000€ és mal de suplir– 
perquè pagui el deute històric creat en la passada legislatura. 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el seu Grup donarà suport a la 
moció presentada pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

A continuació relata que el Consell de Mallorca és la institució que menys aporta de 
les tres que conformen i donen suport a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears – 
Ciutat de Palma. Cal recordar que l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes 
Balears hi aporten cadascun un 40% i que el Consell de Mallorca hi aporta el 20% 
restant del seu finançament però, davant l’impagament reiterat de les altres 
administracions, aquest 20% és més important i més necessari que mai. 

El seu Grup és sabedor que ara estan sotmesos a una situació complicada però en la 
qual s’ha de gestionar, s’ha de governar i, per tant, s’ha de decidir i s’ha de prioritzar. 
Entén que aquesta priorització ha de tenir en compte molts de factors que són 
summament importants. 

En el cas de l’Orquestra Simfònica haurien de valorar principalment l’impacte social 
que té a les Illes Balears (i més a Mallorca) i tenir-la en compte com agent promotor 
de la cultura i de la música perquè sigui un element de promoció de la nostra illa a 
l’exterior i un element dinamitzador de l’oferta turística de Mallorca a més de 
contribuir a la desestacionalització. 

Tot això s’ha pogut constatar durant els darrers mesos a través de les protestes que 
l’Orquestra Simfònica ha hagut de fer al carrer per captar l’atenció de les institucions 
davant aquesta situació i l’acollida de la ciutadania ha estat francament interessant i 
important i no només pel que fa als residents a Mallorca sinó també per part de 
turistes i visitants que tenen un sensibilitat especial amb la música clàssica i amb la 
feina que està fent l’Orquestra Simfònica. 

Segurament són molts de factors els que estan relacionats amb aquest impagament i 
del deute, no ja heretat de la passada legislatura sinó de l’anterior. Així doncs, aquest 
tema s’ha anat arrossegant molt de temps i alguns temes que es podrien haver resolt 
no s’han resolt com caldria. 

No obstant això, hi ha una qüestió fonamental. El Partit Popular fa 1 any que governa 
i abans l’Orquestra Simfònica mai no havia deixat de cobrar. Opina que aquesta 
situació no es pot dilatar més en el temps per mor de la situació en què estan els 
treballadors de l’Orquestra Simfònica i les seves famílies. 

En quant al pla de viabilitat a què feia referència el Sr. Font, indica que al seu Grup li 
agradaria conèixer-lo i fa notar que la plantilla de l’Orquestra Simfònica no és una 
plantilla d’un organisme públic més que es pugui redimensionar o aplicar-hi sistemes 
d’eficiència de recursos. 

La plantilla de l’Orquestra Simfònica és la necessària per dur a terme la majoria 
d’obres i, si s’hi aplicàs una reducció, doncs es posarien en perill les interpretacions 
de moltes obres musicals que precisen d’un nombre determinat de músics per 
executar-les. Si no poguessin dur a terme l’execució d’aquestes obres, la 
competitivitat de l’Orquestra Simfònica se’n veuria greument afectada. 

Per tot això, el Grup Socialista se suma a aquesta iniciativa i també estarà a disposició 
per ajudar a valorar aspectes que consideren importants però, sobretot, demanen que 
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se cerquin fórmules de viabilitat econòmica que puguin garantir el funcionament i 
assumir el cost de l’Orquestra Simfònica. 

També s’han de valorar fórmules de finançament diferents a les actuals mitjançant 
intervencions de caràcter privat i alhora s’ha de posar en valor el fet que l’Orquestra 
Simfònica és un element de desestacionalització potencial a l’illa de Mallorca que pot 
comportar molts de beneficis a la nostra cultura i al nostre teixit econòmic i social. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comença dient que li 
agradaria que aquest debat es fes amb la seriositat que els músics i tota la plantilla de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears - Ciutat de Palma es mereixen. 

És cert que, en els darrers temps, la situació econòmica general afecta els distints 
organismes del Consell de Mallorca i de la resta d’administracions públiques.  

Amb la moció plantejada i les manifestacions dels dos portaveus que han intervengut, 
en línies generals l’equip de govern està evidentment d’acord en quant a allò que 
aporta l’Orquestra Simfònica, en tots els aspectes, a les Illes Balears, a Mallorca i a 
Palma. 

Sobre el segon paràgraf de la moció, que descriu les activitats de l’Orquestra 
Simfònica, afirma que l’equip de govern hi està completament d’acord. Pel que fa al 
tercer paràgraf de l’exposició de motius de la moció, fa notar que diu que durant les 
darreres setmanes senten, amb preocupació, les notícies sobre l’impagament de 
nòmines i sobre el futur, a curt termini, de l’Orquestra Simfònica. 

En aquest sentit, diu que li sorprèn que la preocupació es limiti en el temps a les 
darreres setmanes perquè durant els darrers mesos s’estan intentant trobar solucions a 
la viabilitat d’aquest projecte i a la consolidació de l’Orquestra Simfònica. 

Confirma que hi ha informes que daten de l’any 2010 i, per exemple, en data 17 de 
febrer de 2011 es constata que era urgent la presa de decisions per resoldre la 
“situació abans esmentada”. 

Els auditors a través l’informe econòmic i financer de data 31 de desembre de 2010 
diuen que “per altra banda i fent una projecció anual només amb les aportacions 
previstes per a 2011, no es podrà fer front a les nòmines a partir del mes d’octubre”. 

El Sr. Dalmau ha dit que ha estat només durant els darrers mesos que hi ha hagut 
problemes de pagament de nòmines i li recorda que les nòmines es varen pagar en 
anys anteriors gràcies a la concertació de pòlisses de crèdit, és a dir, que més de 70% 
de les despeses que genera l’Orquestra Simfònica es cobria via endeutament a curt 
termini. 

Així doncs, la problemàtica que té l’Orquestra Simfònica no és de fa unes setmanes i, 
per tant, amb aquest extrem no pot estar d’acord. Es tracta d’una qüestió estructural i 
d’una manca de visió i de preocupació dels gestors de les institucions que conformen 
el consorci per prendre decisions que no es varen adoptar en el seu moment i que han 
contribuït a agreujar la situació de l’Orquestra. 

També s’ha de dir que no tan sols basta que una institució es comprometi de paraula a 
aportar una quantitat perquè l’Ibatur es va comprometre a aportar-hi 450.000€ però no 
s’ha trobat cap document de reconeixement de crèdit dins el consorci i, en canvi, allò 
que sí va fer el consorci va ser que, sense tenir aquesta partida reconeguda, va ser 
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disposar dels doblers. Aquesta qüestió, entre d’altres també importants, és una de les 
que ha produït aquest dèficit que arrossega l’Orquestra Simfònica. 

Afegeix que, en parlar de l’aportació de l’Orquestra Simfònica a la cultura de 
Mallorca, la moció fa referència bàsicament a la ciutat de Palma i ell voldria fer 
extensiva aquesta aportació a tot Mallorca i també a les Illes Balears. 

Assegura que el Consell de Mallorca sent la vocació de l’Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears, hi fa una aportació important i és l’únic consell insular que aporta 
doblers a l’Orquestra Simfònica. 

L’informe financer de 2010 diu clarament que, a conseqüència de la pèrdua de 
l’exercici 2010, la situació de fallida tècnica del consorci es xifra provisionalment, a 
31 de desembre de 2010, en 911.000 €. Destaca que l’informe financer de 2010 ja 
parlava de fallida tècnica del consorci. 

A hores d’ara s’han mantengut distintes reunions intenses amb l’Orquestra Simfònica 
i s’ha presentat –i està ara en fase d’estudi– un pla de viabilitat aportat per la Gerència 
al comitè d’empresa de la Simfònica. Fa notar que el comitè d’empresa ha adoptat una 
actitud proactiva en quant a trobar solucions a aquesta situació econòmica i alhora se 
n’està parlant entre les institucions per tal de trobar una solució adequada. Recalca 
que la disponibilitat del Consell de Mallorca és total i absoluta amb vista a arribar a 
una solució definitiva. 

Evidentment l’equip de govern està d’acord –com no pot ser d’altra manera– en 
reconèixer la tasca imprescindible i continuada de l’Orquestra Simfònica de posar en 
valor la cultura de les Illes Balears i, especialment, a Palma i a Mallorca. 

Els compromisos de viabilitat i de perdurabilitat de què parla la moció són 
compromisos que ara mateix s’estan debatent en el si d’una taula negociadora amb el 
Comitè d’empresa i les distintes institucions que formen part del consorci. 

De fet, en una de les darreres reunions del Consell Executiu es va aprovar l’aportació 
del Consell de Mallorca que correspon a aquest exercici i, per tant, aquesta qüestió ja 
està en marxa i podrien dir que el Consell de Mallorca està pràcticament al dia pel que 
fa a les aportacions d’anys anteriors tot i que, de vegades, sorgeixen sorpreses com, 
per exemple, una factura pendent de 40.886 € de 2008 d’un concert amb motiu d’un 
acte relacionat amb la figura del rei Jaume I i que són despeses de producció i 
d’execució. Totes aquestes qüestions afecten la tresoreria del consorci però assegura 
que ho intentaran resoldre. 

Comenta que a continuació podran sotmetre a votació la moció i que, tal i com està 
plantejada, comptarà amb el seu suport però, no obstant això, creu que l’Orquestra 
Simfònica no mereix que la sotmetin a votació perquè el Consell de Mallorca està 
representat (per ell com a vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) en el consorci 
i pot assegurar que les reunions són constants, que la Gerència està fent esforços molt 
actius per salvar la situació i també que el comitè d’empresa ha posat damunt la taula 
distintes solucions. 

En aquest sentit, remarca que totes les feines que duu a terme en representació del 
Consell de Mallorca van encaminades a donar viabilitat a l’Orquestra i que la 
col·laboració del Consell, a més de l’econòmica via aportació, també pot ser aportant 
solucions. 
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El Sr. FONT aclareix que, en començar la intervenció per defensar la moció, ha dit 
que la intenció de presentar-la era, en tot moment, la d’intentar tirar endavant la 
viabilitat de l’Orquestra Simfònica. 

Sobre els retrets que el Sr. Rotger ha fet a la gestió de la passada legislatura diu que 
ell ja els havia comentat encara que s’havia oblidat d’aquesta famosa factura sobre 
quelcom que havia encarregat Presidència però no hi havia enteniment entre la 
Simfònica i Presidència per veure si la pagaven o no. 

En relació a la factura afegeix que ell sempre ha entès que s’havia de pagar i, per tant, 
és un deute que té el Consell de Mallorca amb l’Orquestra Simfònica amb 
independència que la feina l’encarregàs l’anterior equip de govern o un altre: es un 
deute de la institució amb el consorci, del qual forma part. 

Malgrat que podrien discutir durant molt de temps sobre qui ho va fer bé i qui ho va 
fer malament, creu que no val la pena entrar a fer-se’n retrets i assegura que la 
coalició que representa va intentar fer la millor gestió possible de l’Orquestra 
Simfònica. 

Reconeix que tots eren ben conscients de la situació econòmica que ha reflectit el Sr. 
Rotger. Tots sabien el que estava passant a la Simfònica i no se n’amagaven. Per això, 
li estranya que l’oposició sigui la culpable de tots els mals i l’equip de govern en sigui 
el salvador. Considera que no s’ha d’anar per aquí sinó ajuntar esforços per tirar 
endavant l’Orquestra Simfònica. 

Igualment recorda que abans ha dit –encara que no estigui plasmat en la moció– que 
l’àmbit de l’Orquestra Simfònica era la ciutat de Palma, Mallorca i les Illes Balears. 

Recapitula i fa notar que coincideixen en les intencions però, tal vegada, no els fets i, 
per tant, voldria que arribassin a un enteniment. 

Tot seguit ofereix retirar el tercer paràgraf de l’exposició de motius de la moció a què 
ha fet referència el Sr. Rotger i si els molesta la quarta proposta d’acord també la 
podrien llevar i tot això amb l’ànim de sotmetre a votació la moció i comptar amb el 
vot favorable del Partit Popular. Fins i tot podrien canviar el tercer acord de manera 
que allà on diu “de forma immediata”, digui “procurarà estarà sempre al corrent...”  

El Sr. DALMAU observa que si el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, que és 
la formació política que planteja la moció, considera que l’ha de canviar per tal 
d’arribar a un acord, doncs el Grup Socialista també hi estaria d’acord si és aquest el 
sentit majoritari i poden treure la moció aprovada per assentiment.  

Vol destacar que entenen aquesta bona voluntat que el Sr. Rotger ha expressat, 
entenen que s’hi fan molts d’esforços però també entenen que la situació actual és 
molt delicada i segurament per molts de factors que s’han explicat. 

Matisa que entenen aquesta bona voluntat, que és la bona voluntat del Consell de 
Mallorca, i entenen també que el Govern de les Illes Balears està treballant en aquest 
sentit amb bona voluntat però els sembla que des de l’Ajuntament de Palma no s’hi 
està treballant amb la mateixa voluntat perquè és allà on hi ha hagut més reticències i 
més pegues a l’hora de poder arribar a un acord amb els representants dels 
treballadors que ja s’han manifestat. 
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A continuació insta el Sr. Rotger a liderar aquestes negociacions i que intenti que 
totes les institucions estiguin d’acord per posar en valor l’Orquestra Simfònica, per 
intentar resoldre els errors comesos per tots en el passat i que l’Orquestra Simfònica –
com ha dit abans– es converteixi en un dels referents de les obres musicals a 
Mallorca. 

El Sr. ROTGER manifesta que l’equip de govern, evidentment, coincideix amb 
aquesta voluntat unànime plasmada en aquest segon torn d’intervencions perquè el 
que realment importa és que l’Orquestra Simfònica continuï sent un referent de la 
cultura a Palma, a Mallorca i a les Illes Balears i, per tant, amb aquest replantejament 
de la moció el Partit Popular estaria d’acord atès que consideren que els components 
de la Simfònica no es mereixen una discussió que entri en detalls sinó manifestar 
aquesta voluntat i adherir-se a aquesta confiança per continuar les negociacions amb 
vista a trobar la solució més adient per a la continuïtat de l’Orquestra.  

La Sra. PRESIDENTA puntualitza, abans de sotmetre la moció a votació, que se’n 
suprimeix el paràgraf tercer de l’exposició de motius, se’n retira la quarta proposta 
d’acord i en el tercer acord es canvia “El Consell de Mallorca, de forma immediata....” 
per “El Consell de Mallorca procurarà estar sempre al corrent...” 

Sotmesa la proposta a votació amb les modificacions indicades per la Sra. presidenta, 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 35. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
L’ESTÀTUA DEL REI JAUME II A SINEU. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat mes de maig l’ajuntament de Sineu va procedir a la col·locació d’una estàtua del rei Jaume II 
a la plaça de l’església. Aquesta actuació no disposava de cap tipus de autorització, tal com marca la 
legislació vigent, de la Comissió de patrimoni històric per a poder ubicar-se dins un dels espais més 
definitoris del conjunt històric inclòs al BIC del poble. 
 
La cronologia dels fets és la següent: el 25 de maig l’ajuntament de Sineu sol·licita permís per a la 
col·locació de l’estàtua aportant, com a única documentació, un petit croquis; el 26 i 31 de maig els 
tècnics del Consell de Mallorca ratifiquen, prèvia visita, que s’ha col·locat l’estàtua a la plaça de 
l’església de Sineu; l’ajuntament, davant la constància de les inspeccions, es compromet per escrit a 
retirar-la; el 28 de juny es registra al Consell un escrit de particulars denunciant els fets; el 25 d’agost 
els tècnics del CIM emeten un informe negatiu respecte a la col·locació de l’estàtua; l´1 de desembre es 
registra una nova denúncia per part de particulars. 
 
Des del 25 d’agost del 2011, data en que els tècnics del Consell emeten l’informe desfavorable per 
ubicar l’estàtua, el Sr. Vice-president i conseller de Cultura, esports i joventut no ha realitzat cap tipus 
d’actuació al respecte. 
 
Han passat un any des de la col·locació de l’estàtua i 9 mesos des de l’emissió de l’informe 
desfavorable emès pels tècnics del Consell. 
 
El PSM-IniciativaVerds-Entesa pensa que queda totalment constatat un incompliment de la llei per part 
dels responsables polítics circumstancials de l’ajuntament de Sineu. 
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
El Ple del Consell de Mallorca emplaça al Vice-president i conseller de Cultura, esports i joventut a que 
es realitzin les gestions oportunes per tal de procedir a l’obertura d’un expedient sancionador i que, a 
més a més, se comprometi a tractar la sol·licitud de l’ajuntament de Sineu a la propera sessió de la 
Comissió de patrimoni històric. 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) presenta la moció. 

Adverteix que presenta amb desgrat aquesta moció perquè ja fa tres o quatre mesos 
que l’arrosseguen amb l’esperança que es produís algun tipus d’entesa per solucionar 
el problema. 

Lamenta que finalment no hagi estat possible i expressa el seu pesar per aquest motiu. 

Assegura que avui no tractarà extensament aquesta qüestió perquè considera que ja se 
n’ha parlat a bastament i perquè ara només pertoca tancar definitivament aquest tema, 
motiu pel qual es presenta avui aquesta moció. 

Reitera que, atès que ja s’ha parlat tot el que s’havia de parlar, que cadascú actuï 
d’acord a la seva consciència, perquè ell comentarà únicament aquells aspectes de 
més relleu, i ho fa tot seguit. 

Recorda que, a finals de la passada legislatura, es va produir el fet que l’Ajuntament 
de Sineu va col·locar l’estàtua a la plaça, en una zona declarada BIC, sense cap tipus 
d’autorització. Se succeeixen una sèrie de fets, i en un determinat moment va tenir 
entrada al registre del Consell de Mallorca –finals de juny– un escrit en el qual el 
propi ajuntament es comprometia a retirar l’estàtua. Mentrestant, s’han anat succeint 
els informes –considera que desfavorables a la col·locació de l’estàtua en la seva 
ubicació actual, per part del personal tècnic de la institució– fins que fa un mes 
l’Ajuntament de Sineu ha retirat l’estàtua. Tot seguit, destaca especialment una sèrie 
de fets.  

D’una banda, és un fet constatat que l’Ajuntament de Sineu no ha actuat així com 
pertocava i ha infringit la Llei de Patrimoni amb la col·locació d’una estàtua en un 
lloc considerat com a BIC, raó per la qual necessitava l’autorització del Consell de 
Mallorca i no ha respectat aquest requisit. Aquesta és una realitat, no es pot ignorar.  

D’altra banda, el Consell de Mallorca tampoc no ha actuat, tot i tenir-ne coneixement, 
almenys amb la documentació pertinent, que és allò que té validesa real i observa que 
a dia d’avui aquesta situació es manté.  

Una altra qüestió evident i encara més preocupant és que existeixen denúncies de 
particulars: dues denúncies, una de dos particulars i l’altre d’un particular (creu que 
dels mesos de juny i desembre de 2011) i darrerament –el mes passat– una reiteració 
d’aquestes denúncies. Fa notar que no han obtingut cap resposta del Consell de 
Mallorca.  

Per aquestes raons, fa avinent que s’ha de tancar aquest tema d’una vegada. Tot i que 
és cert que l’Ajuntament de Sineu ja ha retirat l’estàtua –i espera que demani permís 
per col·locar-la en un altre indret– insisteix a dir que ell, reiteradament, a cada reunió 
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de la Comissió de Patrimoni, ha insistit bonament per tal de trobar una solució per 
aquest tema però no ha estat possible. 

Per aquesta raó, s’ha hagut de presentar aquesta moció al Ple amb la proposta d’acord 
que el Ple del Consell de Mallorca fixi una reunió amb el vicepresident i conseller de 
Cultura, Esports i Joventut per iniciar les gestions oportunes d’obertura d’un 
expedient sancionador i que es comprometi a tractar la sol·licitud de l’Ajuntament de 
Sineu a la propera sessió de la Comissió de Patrimoni Històric perquè l’Ajuntament 
de Sineu no ha desistit, formalment.  

El Sr. GARAU (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia que no farà cap intervenció sobre aquesta moció, sinó que es limitarà a 
manifestar el suport del seu Grup polític a tot allò que acaba de manifestar el Sr. Font 
a la intervenció anterior. 

El Sr. OLIVER (PP) inicia la seva intervenció. 

Diu que no defensarà la gestió de l’Ajuntament de Sineu respecte a la col·locació de 
l’esmentada estàtua, però sí que defensarà que des del Consell de Mallorca no s’insti 
l’obertura d’un expedient de sanció a un ajuntament. 

Manifesta la seva sorpresa pel fet que el Sr. Font, que per la seva trajectòria es 
proclama defensor dels municipis, presenti avui una moció en aquest sentit.  

Assenyala que, de fet, ja fa dos mesos que l’estàtua no hi és perquè es va retirar degut 
a les negociacions i posteriors converses entre el nou equip de govern del Consell de 
Mallorca i l’Ajuntament de Sineu.  

Comenta que té constància que s’està negociant cercar una nova ubicació per a 
l’estàtua, per tal que amb totes les llicències necessàries aquesta estàtua pugui estar a 
Sineu. 

Diu al Sr. Font que el sorprèn que ell mateix no hagués obert l’expedient de sanció, 
cosa que hagués pogut fer, entre el dia 22 de març al 28 de juny però li fa notar que no 
ho va fer i que ho va deixar en mans del nou equip de govern. 

En canvi, li recorda que el seu propi director insular de Cultura va reiterar en diverses 
ocasions, per mitjà de la premsa, que obririen un expedient sancionador per un import 
de 60.000 €.  

Suposa que el Sr. Font ha tret aquest tema ara per provocar polèmica i que aparegui 
novament en la premsa. Comenta que ja es treballa per resoldre aquesta qüestió i en 
un termini de vàries setmanes ja s’haurà decidit el lloc nou per ubicar l’estàtua, amb 
tots els permisos oportuns, per tal que es pugui celebrar la seva donació i felicitar-se 
pel fet que hi hagi aquesta estàtua a Sineu. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Oliver que “els papers canten” i ja pot dir que existeixen negociacions, però 
ell no ha vist cap document que se’n faci ressò, per escrit i dins l’expedient. No li 
discuteix que no sigui cert, però insisteix a dir que són els papers els que canten, i els 
que consten a l’expedient diuen allò que ell ha explicat quan ha defensat la moció.  

Tot seguit li explica el motiu pel qual el seu Grup polític no va actuar durant la 
passada legislatura. Diu que el dia 23 de juny va tenir entrada al Consell de Mallorca 
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un escrit de l’Ajuntament de Sineu –ignora per qui estava assessorat– en el qual es 
comprometia a retirar l’estàtua.  

Observa que va ser el nou equip de govern qui es va trobar amb la situació 
compromesa que es produïa si després l’ajuntament no complia.  

Assegura que la seva darrera intenció és posar una sanció a l’Ajuntament de Sineu, 
però fa notar que no és correcte que el Consell de Mallorca doni aquesta imatge de 
poder ignorar per complet i fer allò que cadascú vulgui en relació a la Llei de 
Patrimoni, amb el missatge de que es pot infringir i després, si s’enderroca, no passa 
res. Aquest no és el missatge que ha de donar el Consell de Mallorca.  

Reconeix que és complicat i desagradable haver d’obrir un expedient a un ajuntament 
que, a més a més, és del seu mateix color polític. Ho entén i ho comparteix; però li fa 
avinent que si governen ho han de fet per les coses bones i per les dolentes i assumir-
les totes.  

Si deixen passar aquesta qüestió, instauren un precedent molt greu. 

Reitera que ell ja no en parlarà més, però insisteix a recordar que existeixen denúncies 
de particulars que potser estan disposats a tirar endavant. Recorda que no han rebut 
cap resposta, per tant ja es veurà què decideixen fer aquestes persones. 

Per acabar diu que, per dignitat, per ètica i en defensa d’aquesta institució i de les 
seves competències, haurien de votar a favor d’aquesta moció. 

El Sr. OLIVER intervé per tancar el debat. 

Diu que l’Ajuntament de Sineu sí que ha demanat col·laboració al Consell de 
Mallorca per col·locar l’estàtua, de bell nou, en un altre emplaçament. Té constància 
d’aquestes reunions, raó per la qual afirma que existeix aquesta col·laboració. 

Respecte a la insistència del Sr. Font en relació a les denúncies dels particulars li diu 
que li sembla bé, però també li adverteix que com a sineuer es sent un poc ferit pel fet 
que es persegueixi el seu poble per un error comès. Adverteix al Sr. Font que si 
s’aplicàs el mateix control a cada poble, potser trobarien el mateix i assenyala que 
potser per afinitat política no s’han obert o tancat expedients, però no és ara el lloc ni 
el moment de parlar-ne, sinó que allò que convé és intentar col·laborar i donar la mà 
als ajuntaments en tot allò que es pugui. 

Recorda al Sr. Font que els deutes que tenia el seu equip de govern amb l’Ajuntament 
de Sineu durant la passada legislatura eren de 133.000 € raó per la qual no s’entén 
amb quina autoritat ara parla d’imposar una sanció econòmica a aquest ajuntament.  

Observa que l’estàtua ja s’ha retirat, i que ja és prou vergonya per un ajuntament 
haver-ho de fer, raó per la qual retreu al Sr. Font la seva insistència a pretendre 
imposar una sanció econòmica tan elevada a l’ajuntament esmentat, perquè és 
incoherent del tot amb la seva pretensió de defensor de la gestió municipal. 

Espera que no utilitzi el mateix sistema que ha aplicat a altres llocs d’imposar 
sancions als creditors pel mateix import que es deu a l’ajuntament en qüestió, perquè 
en aquest cas es complicaria tot, imposant una sanció de 133.000 € per quedar cabals. 
Demana al Sr. Font si li sembla bé que ho facin així. Li adverteix que sap que s’ha fet, 
a altres llocs.  



 257

Per acabar, diu que allò que s’ha de fer és instar l’equip de govern a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Sineu per tal de cercar una nova ubicació i que tothom pugui celebrar 
que hi ha una nova estàtua a Sineu.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 

 
PUNT 36. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
POSSESSIÓ DE LA CTRA. VELLA DE LLUC A POLLENÇA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Una vegada acordat pel Ple del Consell de Mallorca el passat 8 de març de 2012, d’acord amb 
l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, la 
recuperació d’ofici de la possessió de la Carretera Vella de Lluc a Pollença i, per tant, la retirada de les 
barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic 
en els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa núm. 1 
i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca. 
 
Vist que fins a hores d’ara aquest Consell no ha executat l’acord i, per tant, no ha recuperat la possessió 
del camí eliminant les usurpacions o pertorbacions del domini públic   
 
El grup de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa presentam la següent proposta d’acord: 
 
Executar, en el termini màxim de dos mesos, la recuperació d’ofici de la Possessió de la Carretera 
Vella de Lluc a Pollença amb la retirada de les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o 
limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) presenta la moció. 

Assenyala que, en diverses ocasions, el seu Grup polític ha expressat la seva 
satisfacció per la tramitació i l’aprovació de l’expedient per a la recuperació d’ofici de 
la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença i de l’expedient per promoure la 
delimitació de la fitació d’aquesta carretera. 

La gent de Mallorca, i molt especialment la de Pollença, ja fa temps que pateix 
impediments continuats per caminar lliurement per determinats camins públics del 
municipi, dels quals es poden citar com alguns dels més importants Ternelles, Síller i 
la carretera vella de Lluc a Pollença.   

A més, també cal considerar l’interès que té aquest itinerari tant per a la gent de 
Mallorca com per a la gent que visita l’illa. 

De cada vegada és més habitual que augmenti la xifra de turistes que també volen 
gaudir de la natura, la qual cosa també ajuda a enriquir i a ampliar l’oferta turística 
durant tot l’any. En tots els fòrums i meses turístiques es demana que s’incrementin 
els itineraris i les excursions, amb les senyalitzacions adients i amb l’oportuna 
seguretat jurídica per passar-hi.  

Consegüentment, l’aprovació de la recuperació d’ofici i la seguretat jurídica que fa 
dos mesos es va aprovar en aquest Ple s’ha de considerar un èxit, per la qual cosa la 
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proposta que es presenta avui demana una acció més, que s’executi aquest acord, en 
aquest temps de crisi econòmica, per revitalitzar l’economia.  

Observa que, un cop adoptat l’acord esmentat, d’acord a la Llei 20/2006 municipal i 
de Règim Local per a la recuperació d’ofici de la possessió d’aquesta carretera, ara es 
demana que se retirin les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el 
lliure trànsit per la zona de domini públic en els punts assenyalats al mateix expedient 
que es va aprovar al Ple.  

Fa avinent que han passat dos mesos des del passat 8 de març, data en què es va 
aprovar, i que el Consell de Mallorca no ha presentat encara l’esmentat acord perquè 
es publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOCAIB), raó per la qual ho retreu i diu que no s’entén per quin motiu no s’ha 
publicat i no s’ha executat i, en conseqüència, no s’ha recuperat tampoc la possessió 
d’aquest camí eliminant les supressions o pertorbacions d’aquest domini públic. 

La proposta que se presenta avui estableix que s’executi la recuperació d’ofici de la 
possessió de la carretera Vella de Lluc a Pollença, en un termini màxim de dos mesos, 
i amb la retirada de barreres, reixes i altres obstacles que impedeixin o limitin el lliure 
trànsit per la zona de domini públic. 

El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia el vot favorable del seu Grup polític a la moció. 

Fa notar que la qüestió que tracta ja és antiga, no és d’ara i s’ha de reconèixer que ha 
resultat molt complicada.  

Recorda que precisament aquest mes s’han complit set anys de la primera excursió 
reivindicativa, convocada per la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, que 
reclamava el pas lliure i sense barreres per aquesta carretera. Tot i això, 
lamentablement, set anys després encara no s’ha recuperat plenament aquesta via i 
encara hi ha barreres que impedeixen passar-hi lliurement. 

Opina que ja s’ha fet el més difícil, atès que la decisió de recuperar aquest camí es va 
prendre per unanimitat de tots els Grups polítics i a més es va incloure dins l’Inventari 
General de Béns i Drets del Consell de Mallorca. A més, el personal tècnic d’aquesta 
institució ha fet una gran feina amb la delimitació i fitació del seu traçat, s’han resolt 
recursos administratius que alguns propietaris havien interposat i per aquesta raó ara 
no és possible aturar-se fins que aquesta carretera estigui completament lliure de 
barreres. 

Considera que l’equip de govern ha de ser més expeditiu pel que fa a aquesta 
recuperació, bàsicament perquè es tracta de recuperar el patrimoni del Consell de 
Mallorca, el de tota la gent de Mallorca, però també per altres qüestions, com ara la 
del manteniment d’un principi sagrat en Dret Administratiu com és el principi 
d’autoritat. 

A l’acord de recuperació formal de la possessió de la carretera i a la resolució dels 
recursos de reposició presentats pels afectats s’advertia clarament a les persones 
interessades –als propietaris que han col·locat les barreres– que si no desistien en la 
pertorbació o en la usurpació del domini públic en un termini de quinze dies es 
procediria a l’execució forçosa de l’acord. 
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Per aquesta raó, no es pot consentir que aquestes persones ens prenguin pel “pito del 
sereno” i si aquesta institució ha ordenat als propietaris que deixin l’espai lliure a la 
carretera per garantir el pas públic s’ha de fer així de manera immediata. 

L’altre motiu pel qual s’ha d’executar és per una qüestió d’estètica política, ara que el 
PP ha posat tan de moda aquest concepte. Fa avinent que, en aquest cas, aquesta 
estètica política la representa la imatge d’una barrera, situada a la finca de ca na 
Borrassa, coneguda també com Ca’n Ponticó, de Pollença, que és propietat de la 
família del batle de l’Ajuntament de Pollença, que és del mateix partit polític que 
l’equip de govern del Consell de Mallorca. 

Per acabar, demana a l’equip de govern com és possible que puguin parlar de la serra 
de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat si no són capaços de garantir el pas 
lliure per un camí públic que està situat al mateix cor de la serra de Tramuntana.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva 
intervenció. 

Diu que el seu Grup polític està d’acord amb l’exposició que s’ha fet de la moció.  

Afirma que és important per al Consell de Mallorca recuperar la possessió de la 
carretera Vella de Lluc a Pollença i fa avinent que d’ençà que el PP governa aquesta 
institució s’ha pronunciat en aquest sentit. S’han interposat una sèrie de recursos, 
s’han desestimat, s’ha aprovat per unanimitat l’acord al Ple i se continua fent feina en 
la mateixa direcció. 

Es mostra d’acord amb tot el que s’ha explicat sobre el valor que té la carretera, 
sobretot per poder-la incorporar a la Ruta de Pedra en Sec, però alhora refusa que 
s’afirmi que el PP ha aturat les seves gestions a partir de l’esmentat acord del Ple 
adoptat per unanimitat. Han volgut donar la impressió que, un cop adoptat l’acord, 
s’ha arxivat i no s’hi ha fet res més quan la realitat no és aquesta. 

Observa que, si llegeixen bé l’acord que es va aprovar fa dos mesos, veuran que la 
passa següent era notificar aquest acord a totes les persones afectades, raó per la qual 
s’han fet 10 notificacions de cartes amb constància efectiva d’avís de rebut i altres 2 
que s’han notificat però han estat rebutjades. Ara, per llei, pertoca fer el segon intent 
de notificació i posteriorment s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (BOIB) l’acord comunicat als afectats. 

En conseqüència, aquesta és la raó per la qual no s’ha publicat al BOIB. Reitera que 
s’han fet les passes adequades de notificació a les persones afectades i fa avinent que 
el termini de quinze dies que tenen els propietaris per retirar les reixes comença a 
vigir a partir de la data en què s’ha notificat l’acord a aquestes persones afectades, 
d’acord a allò que determina la llei. En cas de no aconseguir les notificacions 
individuals pendents i s’hagi de publicar, el termini començarà a vigir a partir de la 
data de publicació al BOIB.  

Garanteix que el procés que ha explicat està en vigor i diu que si els representants de 
l’oposició ho desitgen poden comprovar l’expedient amb totes les notificacions 
efectuades i dóna la seva paraula de que el procés seguirà endavant.  

Reitera que no permetran que diguin que el PP no duu endavant els acords que s’han 
pres al Ple, perquè no és cert, els executen però ho fan amb la llei a la mà. Per aquesta 
raó, deixaran transcórrer els 15 dies hàbils que tenen les persones propietàries per 
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retirar les reixes i les barreres i, en cas que no ho facin dins el termini establert, també 
d’acord a la llei, s’utilitzaran els mitjans que aquesta permet, com és l’execució 
subsidiària i el personal del Consell de Mallorca acudirà per fer complir allò que la 
institució ha acordat.  

Per acabar reitera que aquest és el procés que té previst l’actual equip de govern i 
torna a afirmar que el duran a terme. 

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Observa que, finalment, tothom està d’acord. Recorda que la moció estableix un 
termini de dos mesos, per la qual cosa hi ha temps més que suficient perquè el Consell 
de Mallorca hagi acabat aquest procés que ha explicat. 

Consegüentment, fa notar que el PP també hauria de votar a favor d’aquesta moció. 

Per acabar, adverteix la Sra. Roig que el seu Grup polític vetllarà i exigirà que es 
compleixi aquest acord, amb totes les garanties jurídiques i sense atendre interessos 
particulars, perquè allò que s’ha d’executar és el contingut concret de l’acord que es 
va aprovar fa dos mesos al Ple del Consell de Mallorca. 

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Fa notar a la Sra. Campomar que no és possible que avui es pugui aprovar que, en dos 
mesos, ja no hi haurà ni reixes ni barreres.  

Diu que fa dos dies que es duia a terme el segon intent de notificació per mitjà de 
carta certificada. Posteriorment es presentarà per fer-ne la publicació oportuna i a 
partir de la data de publicació hauran de transcórrer 15 dies; si transcorregut aquest 
termini no han actuat, actuarà el Consell de Mallorca.  

Reitera que una part de les notificacions ja s’han fet però encara en resten dues, raó 
per la qual avui no és possible adquirir el compromís sobre un termini concret. 

Per acabar, reitera les explicacions referides al compromís de fer les gestions i les 
publicacions que pertoqui, però sempre d’acord a allò que estableix la llei per aquests 
casos. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 37. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA I EL GRUP 
DE CONSELLERS SOCIALITES AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL 
TRACTAT DE COMERÇ D’ARMES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els que hi ha hagut al menys 
250.000 morts cada any i que es calcula que cada any es cometen 300.000 homicidis en conflictes no 
armats. Reconeixent que l'absència de normes internacionals establertes de mutu acord per a la 
transferència d'armes convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als problemes derivats del 
comerç no regulat d'armes convencionals i la seva desviació al mercat il·lícit és un factor que 
contribueix als conflictes armats, el desplaçament de persones, la delinqüència organitzada i el 
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terrorisme, menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament 
econòmic i social sostenible. 
 
Considerant que en més del 60 % de les violacions de drets humans documentades per Amnistia 
Internacional en una dècada s'utilitzaren armes petites i lleugeres. Extremadament preocupats pel fet de 
que nins i nines soldat han participat de forma activa en conflictes amb forces governamentals o grups 
armats no estatals a 19 països des de 2004. Considerant la destrucció d'infraestructura econòmica i de 
mercats, la corrupció i el desviament de fons públics, que deneguen l'accés a les persones empobrides a 
assistència mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació, 
 
Acollint amb satisfacció el fet que el 2009, la comunitat internacional acordà iniciar les negociacions 
per a crear un tractat que regulàs de forma efectiva el comerç internacional d'armes. Considerant 
especialment que la Resolució 64/48 de l'Assemblea General de l'ONU demanava als Estats membres 
de les Nacions Unides l'establiment d'un tractat “ferm i sòlid” per a crear un instrument “eficaç” que 
contengui les normes internacionals comunes més elevades possibles per a la importació, exportació i 
transferència internacional d'armes convencionals, 
 
Tenint en compte que el juliol de 2012 es celebrarà una conferència de negociació sobre un Tractat 
sobre el Comerç d'Armes (TCA) el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa i el Grup 
Socialista al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti els següents acords: 
 
1.- El Consell de Mallorca Insta al Ministre d'Afers Estrangers del govern d'Espanya a que 

asseguri que el Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA) inclou: 
 

a.- Una “Regla d'Or” del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional 
Humanitari que prohibeixi que s'autoritzi una transferència d'armes quan existeixi un 
risc substancial de que les armes objecte de la transferència vagin a ser usades per 
cometre, o facilitar que es cometin, violacions greus del Dret Internacional dels Drets 
Humans i el Dret Internacional Humanitari. 

 
b.- Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, municions, 

armament i materials connexes i sobre totes les transferències. 
 
c.- Regulacions sòlides als sistemes de concessió de llicències, transparència i 

presentació d'informes. 
 
2.  Dóna instruccions a la Secretaria del Consell de Mallorca per a que remeti aquest acord al 

Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya i als governs que figuren a la llista del punt 3 a través 
de les ambaixades del nostre país. 

 

 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 

Explica que desitja justificar aquest punt i tot seguit demanar que es retiri.  

Comenta que, degut a les converses que han tengut amb els diferents partits polítics i 
amb el Sr. Vidal, portaveu del Grup del PP, sembla ser que hi ha hagut unes 
aprovacions d’aquesta mateixa moció en altres indrets governats pel PP, fins i tot amb 
un text millorat i per aquesta raó s’han compromès a presentar aquest punt com a 
declaració institucional, al proper Ple, si és el cas d’estar aprovat a altres indrets, en 
els mateixos termes en què s’hagi aprovat. 

Demana al Sr. Vidal que li confirmi aquesta afirmació que fa i, si la rep en aquest 
mateix sentit, sol·licitarà que se retiri aquest punt de l’ordre del dia del Ple d’avui. 

El Sr. VIDAL (PP) comença la seva intervenció. 



 262

Reconeix que han tengut converses sobre aquesta qüestió en les quals la Sra. Palou li 
ha comunicat que el PP ha votat a favor d’aquesta mateixa moció a altres indrets de 
l’Estat espanyol. 

Diu que, si no sorgeixen inconvenients i se demostra que és així com ho diu la Sra. 
Palou, l’equip de govern demostrarà que el PP és unànime i conseqüent en les 
decisions que hagi pres en un altre indret de l’Estat espanyol.  

Assegura que treballaran per tal d’arribar a un acord sobre aquesta moció. 

La Sra. PALOU agraeix al Sr. Vidal aquesta confirmació.  

Diu que,  de la mateixa forma en què al Ple d’avui s’ha fet una Declaració 
Institucional sobre la família, des del seu Grup polític procuraran també arribar a un 
acord per poder presentar també una declaració institucional sobre aquest punt tan 
delicat i tan important arreu del món. 

Es retira. 

 
PUNT 38. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA GRATUÏTAT 
DELS CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA I PER EVITAR L’AUGMENT DE 
TAXES AEREOPORTUÀRIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 3 d’abril es va presentar al Congrés dels Diputats el Projecte de Pressuposts de l’Estat pel 2012. En 
aquest Projecte, entre d’altres qüestions, es preveuen tres mesures que afecten negativament als 
ciutadans de les nostres Illes que fan referència a: 
 

1. La necessitat de tornar a presentar el certificat de residència alhora de viatjar. Aquest certificat 
suposa el pagament d’una taxa per part dels ciutadans als seus respectius ajuntaments. 

 
2. L’increment de les taxes aeroportuàries a tots els vols, sense cap excepció als residents a les 

Illes Balears per compensar el cost d’insularitat. 
 

3. La reducció de l’import destinat a la subvenció dels residents de les Illes Balears, de les Illes 
Canàries, de Ceuta i de Melilla ha disminuït en 65M, passant de 150M en els pressuposts del 
2011 a 85M en els pressuposts de 2012.  

 
Aquestes mesures, per una part, afecten negativament al poder adquisitiu dels residents a Mallorca així 
com suposen més burocràcia a l’hora de viatjar. Les persones afectades sempre són les mateixes. 
 
Per tot això, el Grup Socialista al Consell de Mallorca proposa pel seu debat al proper Ple de la 
institució la següent proposta d’ACORD: 
 
- El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Foment perquè les Illes Balears quedin exemptes 
de l’aplicació de l’increment de les taxes aeroportuàries perquè afecta directament a la població de les 
illes quan es volen desplaçar fora de la seva Illa. 
- El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Foment perquè no augmenti les tarifes 
interinsulars i que aquestes es mantenguin. 
- El Consell de Mallorca sol·licita al Ministeri de Foment perquè garanteixi el descompte de 
residents al 50% en els mateixos termes en què s’ha estat aplicant fins ara, atès que s’ha disminuït la 
partida destinada a aquest concepte en 65M d’euros. 
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- El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Foment perquè elimini la nova mesura d’haver de 
presentar el certificat de residència a l’hora de viatjar ja que suposa un retràs pels ciutadans i una trava 
més per causa de la insularitat. 
- El Consell de Mallorca instar els ajuntaments de Mallorca perquè, en cas de no aconseguir la 
retirada d’aquesta mesura, l’obtenció del certificat de residència sigui gratuït pels ciutadans i es pugui 
expedir digitalment.  
 
La Sra. CANO (PSOE) adverteix que per part del Partit Popular s’ha presentat una 
moció, per via d’urgència, també relacionada amb aquest tema i planteja que potser 
seria més oportú debatre-les de manera conjunta. 

La Sra. PRESIDENTA sol·licita al secretari general si és possible avançar el punt 5è 
del despatx extraordinari per debatre’l conjuntament amb el punt 38.  

Atès que és possible i, un cop haver demanat si tots els grups polítics hi estan d’acord, 
se sotmet a votació la urgència del 5è punt del despatx extraordinari. 

 
CINQUÈ PUNT. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR, PER VIA D’URGÈNCIA, SOBRE GRATUÏTAT DELS 
CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA I D’EVITAR L’AUGMENT DE TAXES 
AEROPORTUÀRIES 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Partit Popular està fent feina, des de el primer moment d’aquesta legislatura, en relació a la millora 
de la Connectivitat Aèria de les Illes Balears i perquè no es augmentin les taxes aeroportuàries. 
 
Tant es així, que el Grup Popular, presentarà en el Senat esmenes als PGE per reduir les taxes aèries en 
Balears i com va avançar el Conseller Delgado, en cas que això no sigui possible per la conjuntura 
econòmica actual, el Govern balear farà feina perquè almenys aquestes es redueixin en temporada 
baixa per incentivar la connectivitat. 
 
Gràcies a les negociacions del Govern Balear amb la Ministra de Foment, ja s'ha aconseguit la 
Declaració de Servei Públic dels vols de Menorca amb la península, cosa que el govern del Pacte no va 
poder aconseguir, per la seva inactivitat en la defensa dels drets dels ciutadans de les Illes Balears 
enfront de Madrid.  
 
Es per això que seguint amb les millores en la connectivitat es presentarà una altra esmena per a la 
inclusió de la ruta Eivissa-Madrid en l'Obligatorietat de Servei Públic.  
 
En relació als descomptes de residents del 50%, ja s’ha garantit per part del Ministeri de Foment i 
s’aplicarà normalment com fins ara. 
 
Pel que fa, als certificats de residència i l’obligatorietat de presentació dels mateixos, es tracta d’una 
mesura que ha establert el Govern central per tal d’evitar el frau que ens afecta a tots i que estalviarà 
doblers a les arques públiques. 
 
Com a la majoria dels ajuntaments de Mallorca, l’obtenció d’aquest certificat de residència és gratuïta, 
i farem feina perquè també es pugui obtenir via telemàtica.  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
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1. Instar al Govern de les Illes Balears a continuar fent feina, en el mateix sentit, per la defensa 

dels drets del ciutadans en relació a la Connectivitat Aèria. 
 
2. Instar al Consell de Mallorca a que promogui que els Ajuntaments de Mallorca, a més de 

mantenir la gratuïtat del certificats de residència, comenci el procés necessari per l’obtenció 
d’aquests certificats via telemàtica.   

 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que a la vista del resultat de la votació es pot procedir 
a iniciar el debat conjunt de les dues mocions que versen sobre el mateix tema i dóna 
la paraula a la Sra. Cano. 

La Sra. CANO (PSOE) explica que des del Grup Socialista presenten aquesta moció 
perquè estan preocupats per la situació del turisme a Mallorca i, sobretot, per les 
conseqüències de les retallades als pressuposts generals de 2012, uns pressuposts que 
són regressius, antisocials i que menyspreen Mallorca i les Illes Balears i que, a més a 
més, s’han esmenat per part del grup parlamentari del Partit Socialista, cosa que han 
trobat a faltar per part del Partit Popular per tal de defensar els interessos de l’illa. 

Aquests pressuposts generals de l’Estat retallen un 30% les polítiques turístiques i 
això tendrà repercussions.  

Crida l’atenció que, en tant poc temps, el Partit Popular hagi canviat tant radicalment 
de postura. Si miren les hemeroteques, fa just un any i mig, la Sra. Salom (abans 
flamígera diputada nacional) reivindicava 7 punts estratègics per ajudar el sector 
turístic mallorquí. 

Aquests punts eren: la reducció de l’IVA al 4%, un pla de connectivitat aèria, baixar a 
la meitat les taxes aeroportuàries, la reconversió de zones turístiques madures, 
desestacionalització, etc. Promeses i molt bones paraules però la realitat, a dia d’avui, 
és bastant diferent. 

Mallorca ha perdut un 16% de connectivitat aèria amb el tancament de línies com 
Spanair. Un projecte de futur (amb el consens de tots els grups polítics) com era el de 
la Platja de Palma està aturat en el sentit que no hi ha ni un sol euro d’inversió pública 
per a la reconversió d’aquesta zona capdal per a la ciutat de Palma i tot ha estat deixat 
en mans de la iniciativa privada i dels interessos urbanístics privats que poc tenen a 
veure amb l’interès general. 

També s’hi sumen el tancament de la Fundació Mallorca Turisme –dependent 
d’aquesta institució–, les retallades en programes que són importants per 
desestacionalitzar en temporada baixa com, per exemple, els programes del turisme 
sènior de l’Imserso que representa, en temporada baixa, un 82% de les pernoctacions 
als nostres hotels i també l’esborrany d’una llei turística que serà la ruïna del sector –
per l’oferta complementària– i que només beneficiarà uns pocs i que generarà guetos i 
escletxes que tendran un elevat cost social. 

Un any després de totes aquelles bones promeses, el panorama és molt negatiu i la 
situació encara s’ha vist més agreujada amb les mesures contemplades als pressuposts 
generals de l’Estat del Sr. Mariano Rajoy com, per exemple, la necessitat de tornar a 
presentar els certificats de residència a l’hora de viatjar, l’increment de les taxes 
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aeroportuàries sense fer cap tipus d’exempció als residents de les Illes Balears i la 
reducció de l’import destinat a la subvenció dels residents a les Illes Balears, partida 
de subvenció que inclou també les illes Canàries, Ceuta i Melilla i que s’ha vist 
reduïda en 65M€ tot passant d’un total de 150M€ en 2011 a 85M€ en els pressuposts 
d’enguany. 

Per tots aquests motius, des del Grup Socialista proposen els acords següents: 

Instar el Ministeri de Foment per exonerar les Illes Balears de les taxes aeroportuàries, 
ja que els afecten directament i n’agreugen la situació d’insularitat. Es tracta d’unes 
taxes que s’han elevat i que fan que, alhora, s’incrementin els preus del bitllets d’avió 
i els de transport marítim la qual cosa restarà a les Illes Balears competitivitat turística 
afavorint altres destinacions que competeixen amb Balears en sol i platja. 

Un segon punt seria instar el Ministeri perquè no augmenti les tarifes interinsulars del 
servei públic i que les mantengui. 

El tercer acord seria sol·licitar al Ministeri que garanteixi el descompte de resident en 
els mateixos termes que s’ha fet fins ara ja que, si miren la partida, hi ha 65M€ menys 
i això ens pot perjudicar. 

Un quart punt seria instar a eliminar la nova mesura d’haver de presentar un certificat 
de residència per viatjar. Això implica un tràmit enutjós per la pèrdua de temps en 
haver-nos de desplaçar, haver de pagar les taxes i renovar-lo cada tres mesos la qual 
cosa generarà un perjudici a les persones que han de viatjar cada dia per motius 
laborals i crearà un problema que ara no existeix. 

El darrer punt seria, en cas de no aconseguir l’objectiu del punt anterior, que el 
Consell de Mallorca insti els ajuntaments per tal que els certificats es puguin obtenir 
per via telemàtica i que siguin gratuït. 

En definitiva, són cinc propostes que compten amb un fort suport social per part del 
sector i de la ciutadania i que milloraran la nostra competitivitat turística. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que la Sra. 
Cano ha fet una clara referència al turisme i les implicacions, per a la nostra illa, de 
l’augment d’aquestes taxes i, per això, se centrarà un poc més en la ciutadania i les 
implicacions que això pugui tenir en la gent que resideix a Mallorca i que s’ha de 
desplaçar. 

Aquest és el cas d’estudiants i professors que temporalment resideixen fora de l’illa i 
que s’hi traslladen per veure la família. Malalts que han d’anar a rebre tractaments que 
aquí no els poden oferir. Petits empresaris que han de tractar temes que garanteixin la 
continuïtat de les seves petites empreses i que no ho poden fer d’altra manera que no 
sigui traslladant-se en persona. Igualment aquelles persones que decideixen sortir de 
l’illa per fer turisme i exportar la nostra imatge ja que no s’ha oblidar que tots i 
cadascun de nosaltres, en sortir de la nostra illa, som ambaixadors del nostre territori i, 
per tant, podem fer una difusió de la nostra illa i emocionar altres persones perquè 
venguin a conèixer-la. 

Si el motiu pel qual s’ha de tornar a presentar el certificat de residència és impedir un 
suposat frau en aquesta figura del descompte de resident, doncs creu que s’ho han de 
fer mirar ja que si amb una recepta electrònica som capaços de creuar la declaració de 
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la renda dels afectats, d’igual manera amb el DNI digital que té gairebé el 90% de la 
població hauria de ser possible tenir ben clar on resideix cada persona. 

Atès que es fan servir les noves per a algunes coses, doncs les haurien de fer servir 
també per aquestes altres i que així es pugui emetre el certificat de residència digital 
sense haver d’implicar un cost en paper per a l’ajuntament que l’expedeix i un cost al 
ciutadà que l’ha d’anar a sol·licitar a part de totes les molèsties que implica per un 
ciutadà el fet d’haver d’anar al seu ajuntament a demanar el certificat de residència. 
Es veu que fa anys que no s’empra el certificat de residència perquè molta gent ja ha 
oblidat les molèsties que ocasionaven els desplaçaments als ajuntaments per haver-los 
de demanar. 

En resum indica que ha volgut posar damunt la taula aquelles qüestions que pertanyen 
al dia a dia i que afecten directament els ciutadans d’aquesta illa. 

Així mateix, també vol recordar que els nostres aeroports són els que produeixen el 
benefici a l’Estat espanyol ja que els altres aeroports, tret dels aeroports de les Illes 
Canàries i els de les grans ciutats, difícilment generen els ingressos que generen els 
nostres i, per això, creu que hauríem de ser tractats amb una certa consideració des de 
Madrid. 

El Sr. VIDAL (PP) indica que, abans d’entrar en el contingut d’ambdues mocions, 
voldria respondre a la Sra. Cano en relació a la introducció que ha fet de la seva 
moció ja que creu que els socialistes no toquen de peus a terra quan parlen i, si a la 
gent no li compten les coses clares, l’embullaran. 

Tot seguit remarca que els pressuposts generals de l’Estat són els que són i és la 
primera vegada, en el darrers vuit anys, que són uns pressuposts reals que es podran 
executar i, per tant, discutir aquí dels pressuposts de Madrid considera que és pixar 
fora de test. 

Li observa, igualment, que el Grup Socialista no ha tengut mai un representant de 
Mallorca a Madrid que hagi fet tant per l’illa com la Sra. Maria Salom, actualment 
presidenta del Consell de Mallorca. 

Adverteix que si s’ha d’entrar a discutir el fons d’aquesta moció, doncs embullaran 
més la gent. Planteja què volen i per què tenen aquestes dues mocions damunt la 
taula? Doncs per dos motius: un és perquè la gent de les Illes Balears (i de Mallorca 
en concret) continuïn tenint un descompte del 50% quan agafen un avió per anar-se’n 
a un altre lloc –creu que amb això tothom estarà d’acord– i la segona qüestió és si és 
necessari tornar a presentar el certificat de residència. 

Sobre aquesta darrera qüestió explica que quan hi ha proves que, sense presentar el 
certificat de residència, hi ha frau a l’Administració, opina que com a representant de 
Mallorca al Consell de Mallorca han de defensar l’Administració i acostar postures 
com en el cas del darrer punt de la moció per tal que el Consell de Mallorca ajudi els 
ajuntaments perquè promoguin aquelles mesures telemàtiques possibles perquè la 
gent obtengui, per aquesta via, el seu certificat de residència. 

Afirma que en cap moment no es demanen certificats de residència per empipar els 
mallorquins sinó que se’n demanen per evitar fraus i amb això creu que tothom estarà 
d’acord. 
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Reitera que allò que volen és seguir gaudint d’un descompte del 50% a l’hora de 
comprar un bitllet d’avió, amb la qual cosa tothom està d’acord i no cal discutir-la 
més. Recorda que la ministra ha dit que el descompte del 50% està garantit i aleshores 
no entén perquè el Grup Socialista insisteix en discutir-ho atès que està garantit. 

Per altra banda, assegura que el Partit Popular treballa per millorar les connexions 
aèries de les Illes Balears i, com a mostra, basta dir que en poc temps han aconseguit 
que es declaràs l’interès públic dels vols entre illes i dels vols de Menorca. 

Destaca que aquestes accions signifiquen fer coses pel transport aeri. El fet que ara es 
demani l’obligatorietat de presentar el certificat de residència i la declaració d’interès 
públic dels vols de Maó a Madrid són exemples de polítiques perquè els ciutadans 
puguin viatjar. 

Ara considera que s’ha de tenir confiança amb el govern de l’Estat però creu que al 
Grup Socialista li passa el mateix que li passava al PP (que els darrers vuit anys els 
havien enganat) però, ara basta tenir un poc de paciència perquè l’actual govern no els 
enganarà i farà les coses ben fetes. 

Per concloure, sol·licita que faci un esforç per tal de votar a favor de la moció 
presentada pel Partit Popular i així no els obligaran a votar en contra de la seva sinó 
que tots podran votar amb sentit comú. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca a la moció socialista i al Sr. Vidal, portaveu del PP, li comenta que la 
paraula del Partit Popular, després de 100 dies de govern, la veritat és que està bastant 
devaluada perquè una cosa eren les seves promeses de sosteniment de l’educació 
pública, la sanitat, mantenir el descompte de resident, davallar l’IVA turístic i tot el 
decàleg que feu la Sra. Salom la passada legislatura que sortia en fotos amb els 
hotelers però, en canvi, els hotelers són ara els que estan més preocupats per aquesta 
situació. 

De moment, allò que tenen i la proposta que presenta el PP a través de la seva moció 
són futuribles (ciència ficció) ja que, a dia d’avui, la realitat és que els pressuposts 
generals de l’Estat el que fan, de manera realista, és fotre les Illes Balears i Mallorca 
tot eliminant les inversions estatutàries així com un munt de partides per inversions en 
aeroports, posant en perill el descompte de resident i dificultant, amb un tràmit 
absolutament obsolet per una administració del segle XXI, l’accés a aquest descompte 
de resident. 

La Sra. Palou ha plasmat un escenari que considera que és un escenari molt quotidià 
en el sentit de plantejar què passarà amb aquelles famílies que, per situació 
d’emergència, s’hauran de desplaçar amb un bitllet d’anada però no de tornada.  

Totes aquestes persones s’hauran de desplaçar presencialment a l’ajuntament –
actualment només l’Ajuntament de Palma ha dit que implantarà aquest tràmit via 
telemàtica– per evitar aquest suposat frau de llei (el PP pressuposa que tots els 
mallorquins són delinqüents) però el Grup Socialista demana on és aquest frau de llei 
i si està quantificat d’alguna manera per FACUA o per les agències de viatge. 

Aquest suposat frau de llei farà que aquelles persones que hagin d’anar a la península 
per una situació d’emergència familiar o com a conseqüència de la reforma laboral del 
PP s’hagin de desplaçar geogràficament, llavors a l’hora de tornar tendran 
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inconvenients i, tot i ser residents a les Illes Balears, hauran d’abonar el 100% del 
bitllet gràcies al tràmit burocràtic que volen implantar. Remarca que això no són 
només paraules sinó fets objectius.  

El Grup Socialista ha presentat aquesta moció amb un esperit constructiu i votaran a 
favor de la moció del PP perquè consideren que els dos punts que presenten els poden 
assumir tranquil·lament dins la seva moció però allò que no comparteix, de cap 
manera, és l’exposició de motius. 

Fa notar que aquesta qüestió la varen tractar amb la Sra. Llinàs i que pensen que els 
dos punts de la moció del Partit Popular són beneficiosos per a aquesta illa i, per tant, 
comptaran amb el suport del seu Grup però no comparteixen l’exposició de motius. 

En aquest sentit anuncia que almanco manifestarà les preocupacions que té al respecte 
el Grup Socialista i que són dades objectives: un 30% menys dels pressuposts de 
l’Estat en turisme amb una pujada abusiva de les taxes aeroportuàries i les marítimes. 
Les inversions aeroportuàries han davallat un 40% i un 32% les portuàries. Si hi 
afegeixen la retallada de 65M€ a les subvencions, l’escenari resultant és prou negatiu. 

Segons les paraules de la secretària de Turisme sembla que en 100 dies ja hagin 
superat tots els rànquings mundial però no deixen de ser valoracions seves perquè 
durant la passada legislatura des del Consell de Mallorca varen fer una feinada perquè 
no pujassin les taxes. El PSOE va ser el partit que va aconseguir que el descompte de 
resident passàs del 30% al 50% i, a més a més, va presentar al·legacions i va lluitar de 
valent amb l’anterior ministre de Foment, Sr. José Blanco, perquè es mantegués el 
descompte de resident. 

Ara, en canvi, hi ha un servilisme absolut del Partit Popular de Mallorca al del carrer 
de Gènova de Madrid. 

La Sra. PALOU comenta que pel que fa a les propostes que s’han posat damunt la 
taula, creu que s’hauria de fer el màxim d’esforç possible per poder-les conjugar.  

Tal i com han fet amb la proposta anterior relativa a l’Orquestra Simfònica, aquest 
tema és de prou pes i afecta molt contundentment tots i cadascun dels ciutadans 
d’aquesta illa tant els que s’han de desplaçar com els que no perquè els que no es 
desplacen consumeixen i mengen coses que no es fabriquen en aquesta illa i que es 
veuen afectades per aquests augments abusius que vénen de Madrid. 

Reconeix que tothom s’ha d’estrènyer el cinturó i s’han d’establir mesures per evitar 
el frau però començant pel frau fiscal perquè els desfalcs fiscals, que alguns 
representants públic reconeixen en entrevistes, són contundents i s’han de perseguir. 

En canvi, l’estafa que el PP creu que es pugui donar en quant al descompte de resident 
és “la xocolata del lloro” en comparació amb les estafes que es puguin veure i 
preveure en el món fiscal quan ara, a l’hora de fer la declaració de la renda, hi ha 
molta gent expertíssima en amagar propietats, béns i tot el que faci falta per no haver 
de pagar la part que li correspon de tributs. 

El que pugui desfalcar un possible no resident és el que avala l’aparició de 
l’obligatorietat de presentació del certificat de residència que, segons l’exposició de 
motius de la moció del PP, es fa en virtut d’una “mesura establerta pel govern central 
per tal d’evitar el frau que ens afecta tots” i en aquest sentit assegura que el frau fiscal 
també ens afecta a tots i molt més i demana quines mesures s’hi prenen. 
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Per això, opina que cal reflexionar sobre el calat, la importància i la necessitat que 
aquestes dues mocions convergeixin en una i que redundi en benefici de tots els 
ciutadans, és a dir, que tothom posi de la seva part per tal d’eliminar les divergències i 
fer que els punts comuns càpiguen en una sola moció. El Consell de Mallorca ha de 
treballar seriosament en representació d’uns ciutadans que, entre ambdues formacions 
són un 60% del votants, però també representen els que no voten. 

Cal treballar per extreure’n un text únic i seriós i deixar de parlar dels representants 
que han tengut a Madrid. 

El Sr. VIDAL li dóna les gràcies, en primer lloc, a la Sra. Cano pel seu vot a favor de 
la moció presentada pel PP. Explica que hi ha hagut contactes per intentar arribar a 
una moció conjunta però no ha estat possible i anuncia que votaran en favor de la 
moció del PP i en contra de la moció del Grup Socialista perquè sincerament creu que 
allò que es recull en la moció del PP és el que volen els ciutadans de Mallorca i això 
sense fer demagògia i sense traslladar a aquesta sala discussions que es poden 
mantenir en un altre lloc. 

Li retreu, a continuació, a la Sra. Cano el llenguatge que fa servir, llenguatge que ell 
no emprarà perquè no li agrada. A més a més, refusa que l’observació que el PP pensa 
que tots els mallorquins són delinqüents perquè no es tracta d’una mesura presa per 
als residents a l’illa. 

Comenta que ell viu al sud de l’illa i allà, que hi ha poca aigua i gens de vi, s’havien 
d’espavilar per viure de moltes maneres que no sempre estaven al costat de la llei. Per 
tant, no creu que els mallorquins siguin els dolents ni que aquestes mesures s’hagin 
pres pels mallorquins sinó que responen a altres qüestions. 

S’ha d’entendre Mallorca dins l’Estat espanyol i la feina d’aquest Consell de Mallorca 
és defensar Mallorca però fer-ho vol dir defensar-la sempre, defensar els drets dels 
mallorquins vol dir defensar-los sempre. Si l’Estat espanyol pren una mesura de 
pujada de taxes aeroportuàries a tot l’Estat i manté als mallorquins tots els privilegis 
que tenien, com sempre podran discutir que no estan a favor de cap pujada o que no 
estan a favor de cap retallada però la solidaritat aquí és de sentit comú. 

Mentre Mallorca mantengui els seus privilegis i els descomptes que tenia –que és allò 
que el PP demana a través de la seva moció–, pel que fa a la resta creu que no poden 
entrar a discutir segons quines coses de les quals no són conscients o que no les saben. 

El govern de l’Estat tracta tots els ciutadans amb igualtat i als de Mallorca els 
mantenen els privilegis que tenien abans i, per tant, amb coherència, amb seny i amb 
responsabilitat els ha repetit que durant els propers 10 o 15 anys s’haurà de pagar la 
mala acció d’un govern de Madrid i, encara que li ho retreguin cada mes, no es 
cansarà de dir-ho: la conseqüència d’aquesta crisi i que l’Estat espanyol degui 700 mil 
milions d’euros és una conseqüència de males decisions preses en un moment 
determinat i el Grup Socialista, per coherència, en parlar d’aquests temes haurien de 
pensar “en la mare que va parir el fill”. 

Per concloure diu que està content pel vot a favor del Grup Socialista a la moció del 
PP i que espera que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca també hi voti a 
favor. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

Punt 5 del Despatx extraordinari  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 39. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL SERVEI 
D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A LES FAMÍLIES ADOPTIVES DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El servei de postadopció havia atès l’any 2011 a més de 100 famílies en sessions terapèutiques 
dirigides tant al menor adoptat com a la família adoptiva. A més de les sessions individuals 
terapèutiques, el servei realitzà uns 20  tallers d’auto ajuda en petits grups, que repercuteixen sobre uns 
300 familiars. 
 
Era  un servei clau per ajudar en aquells pares adoptius que tenen problemes amb els fills adoptats,  
sobretot  quan comencen l’etapa adolescent. 
 
Aquest servei funcionava des de fa  6 anys amb un alt grau de satisfacció,  amb personal propi de 
l’IMAS, específicament mitjançant el treball de dues psicòlogues. Així ho reconeix la mateixa 
coordinadora del servei, Teresa Martorell, en carta dirigida als pares el desembre del 2011. 
 
L’any passat, el cap de servei de menors va decidir canviar aquest servei i passar les dues psicòlogues a 
uns altres serveis de menors i prestar el servei de post adopció  mitjançant  un contracte amb una entitat  
externa.  
 
Aquesta proposta va ser defensada per la Coordinadora de Menors i per la Presidenta de l’IMAS, la 
Sra. Cirer, en contra de la opinió de la Cap de Servei d’Adopcions i  una gran majoria de les famílies 
adoptives. 
 
Han passat quatre mesos des de llavors i la situació del servei ha empitjorat. S’ha fet el contracte amb 
la nova entitat però les famílies no veuen  que aquest nou servei els hi  pugui donar  les mateixes 
prestacions i garanties que els hi donava abans . 
  
Així com diuen els pares en una carta dirigida al defensor dels drets del  Menor de la nostra Comunitat 
Autònoma:  
 
“En tot cas és injustificat sacrificar l’existència de l’exitós servei de Postadopció i el coneixement 
especialitzat de les seves dues tècniques, provocant per omissió una nova pèrdua i uns mals que 
l’experiència ha demostrat que es produiran amb seguretat als infants adoptats...” 
 
Atès que el canvi no ha suposat cap millora en la prestació, sinó tot el contrari, el Grup Socialista al 
Consell de Mallorca proposa pel seu debat al proper Ple de la institució el següent ACORD:  
 
1. El Consell de Mallorca aprova tornar a gestionar directament el Servei de Postadopció amb les 
mateixes professionals que ho feien abans.  
 
2. El Consell de Mallorca aprova dedicar el servei contractat a les tasques d’atenció en situacions 
d’urgència.  
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El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Recorda que existia un servei, des de fa més de sis anys, integrat per funcionaris de 
l’IMAS, que atenia devers 100 famílies per mitjà de sessions terapèutiques adreçades 
al menor adoptat i a la família adoptiva. Afegint-hi els tallers d’ajuda mútua s’atenien 
300 famílies.  

Comenta que, sense ser conegudes les raons de fons, es va decidir canviar aquest 
servei, per motius tècnics del cap de servei. Recorda haver comentat a la Sra. Cirer 
que existia aquest procés en canvi i que ella no en tenia constància, d’aquesta situació.  

La idea era destinar a uns altres serveis, dins el mateix departament de Menors, els 
dos professionals que feia sis anys que estaven atenent les famílies i els menors 
adoptats, amb una càrrega terapèutica relacional molt intensa.  

Considera que aquesta decisió suposa “desvestir un sant per vestir-ne un altre”. 
Inicialment, semblava que es tractava d’una decisió tècnica, però finalment va ser una 
decisió avalada per la coordinadora i per la pròpia Sra. Cirer i es va produir el canvi, 
en contra de la voluntat de la majoria de les famílies adoptives que veien que perdrien 
persones de referència que serien substituïdes per unes altres noves que en principi 
desconeixien, perquè s’havia de fer una contractació externa d’aquest servei. 

A continuació fa referència a una carta que varen adreçar unes famílies al defensor del 
menor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la qual s’indicava que: “en 
tot cas, és injustificat sacrificar l’existència de l’exitós servei de postadopció i el 
coneixement especialitzat de les seves dues treballadores, com a personal tècnic, 
provocant per omissió una pèrdua i uns mals que l’experiència ha demostrat que es 
produiran amb seguretat en els infants adoptats”.  

Diu que, efectivament, transcorreguts quatre mesos d’aquests canvis la situació és 
percebuda per a moltes famílies com una pèrdua irreparable. Hi ha adolescents en 
situació d’adopció que ho passen molt malament a causa d’aquest canvi de referents 
terapèutics, raó per la qual demana que la Sra. Cirer que expliqui quines són les raons 
profundes del canvi que hagin significat una millora de l’atenció a aquestes famílies.  

Observa que s’acaba d’aprovar una declaració institucional en la qual es fa referència 
a la família, com a nucli de convivència molt important per a la societat. Tot seguit cal 
imaginar, per tant, la importància que tenen les famílies adoptives, que generen un bé 
individual als menors adoptats i alhora generen un bé social incommensurable, com és 
prou sabut. A més a més, generen un bé econòmic increïble, atès que aquest servei 
d’adopció, fent un càlcul aproximat, pot costar 50 € per família i mes, mentre que si 
una d’aquestes persones adoptades, per una situació de desequilibri emocional 
causada per una situació de conflicte greu, ha de retornar a la situació d’acolliment a 
càrrec de l’IMAS el cost és de 1.500 € cada mes.  

Reitera que les raons tècniques no es coneixen a fons i pel que fa a raons polítiques 
s’imagina que no n’hi ha cap perquè la Sra. Cirer no les ha explicades mai; les raons 
econòmiques estan clares, el servei és barat si es compara amb l’eficiència que té i els 
béns que crea.  

Per aquests motius, torna a demanar a la Sra. Cirer que expliqui quines són les raons 
d’aquest canvi, si és que n’hi ha de pes i si s’ha fet una valoració d’aquest canvi per 
tenir constància d’allò que han guanyat amb el canvi, les famílies per una part i el 
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servei al qual s’han destinat aquestes persones, per una altra part. Si s’ha fet una 
avaluació d’aquest canvi, demana que li expliqui. 

També li demana què pensen fer. El seu Grup polític proposa que les dues persones 
que atenien aquest servei tornin a fer-ho i que el servei d’una entitat externa que s’ha 
contractat recentment faci les funcions de reforçar els serveis d’acolliment que les 
dues persones esmentades fan actualment. Tot i que és difícil tornar enrere, considera 
que a vegades és de savis, fer-ho.  

Per acabar, diu que potser que el cap de servei no ho trobi molt adient, però des del 
punt de vista polític s’ha de vetllar perquè els serveis siguin de la màxima utilitat per a 
la ciutadania i pensa que no s’equivoca quan diu que la gran majoria de les famílies 
adoptives estarien d’acord a retornar a la situació anterior.  

El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Manifesta que està d’acord sobre tot el que ha explicat el Sr. Garau.  

Considera que quan un servei com aquest, tan sensible, funciona i demostra una 
qualitat, no es pot entendre que es vulgui canviar per un altre model de gestió. Torna a 
dir que si un servei funciona, s’ha de mantenir i s’ha de potenciar.  

Per acabar, anuncia que donaran suport a la moció.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé tot seguit.  

Diu que és cert que ja n’havien parlat d’aquesta qüestió i d’altres problemàtiques dels 
menors, amb el Sr. Garau, i recorda que ja s’havia explicat a bastament –o almenys 
ella així ho considera– quines eren les raons que motivaven el canvi de model de 
gestió en relació a la postadopció.  

Atès que encara no ha quedat clar, diu que ho repetirà a continuació i comentarà 
també els aspectes que li han creat estranyesa quan ha vist l’exposició de motius 
d’aquesta moció. 

Explica que quan va iniciar la seva gestió a l’IMAS la decisió política que va aplicar 
va ser mirar-s’ho des de l’altura suficient que permetés observar quina és la situació 
de totes les seccions, atès el volum del servei de Menors (més de 200 professionals 
propis i més de 300 entitats que donen suport a més de 25 programes que gestiona 
l’IMAS de forma indirecta).  

Reconeix la bona feina de l’equip d’adopció i postadopció –tot i haver-hi certes veus 
en contra– però fa avinent que també tenen escrits divergents respecte a com es 
treballava abans de l’actual legislatura.  

Explica que un cop feta l’observació pertinent, varen detectar que hi havia un 
desequilibri. El Sr. Garau parla de 100 famílies, i pot ser sigui cert, però varen 
observar també que existia un altre col·lectiu, d’uns 800 nins tutelats, dels quals 600 
estaven amb famílies d’acollida, unes famílies d’acollida que també són 
responsabilitat de l’IMAS, per la qual cosa també s’ha de vetllar per elles.  

Torna a dir que varen detectar una certa desprotecció, un cert desemparament quan 
sorgien dificultats amb els menors que tenien acollits i volien plantejar-les. Aquesta 
va ser una de les raons fonamentals per la qual varen decidir equilibrar aquesta 
situació. 
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Reitera que el fet de veure amb perspectiva tot el servei de Menors va permetre 
establir aquest equilibri.  

La solució que es va plantejar, tot i que el Sr. Garau no la consideri encertada, 
pretenia  destinar recursos materials i humans a l’àrea de Menors, reforçar tant la 
preadopció com la postadopció, per la qual cosa varen pensar que un bon criteri seria 
que hi treballassin les mateixes persones amb la finalitat de donar un fil conductor i 
una coherència a tota l’actuació que s’ha de fer en cada moment (abans, durant i 
després) a més de reforçar el programa d’acolliment familiar, consolidar allò que ja 
existeix i ser capaços de plantejar un objectiu, que certament és polític: de 0 a 3 anys 
no hi ha cap menor intern en una institució. 

Reconeix que aquesta és una situació molt positiva que ja va aconseguir el Sr. Garau 
durant l’etapa de la seva gestió, però fa avinent que ara cal donar una passa més: 
aconseguir que de 3 anys en endavant no estiguin tampoc internats en institucions i 
aconseguir també que estiguin amb famílies d’acollida. Adverteix que potenciar 
aquesta opció durà molta feina i requereix una implicació dels professionals. 

Reitera que la decisió es va basar en redistribuir efectius i posar a disposició tot el 
personal de què es disposa, per poder fer aquest tipus de feina.  

Mostra la seva sorpresa pel fet que el Sr. Garau hagi personalitzat molt els seus 
comentaris, referits a funcionaris, al cap de servei, a les dues persones específiques 
que treballen en la postadopció –que són molt estimades per les famílies, però s’ha de 
reconèixer una situació laboral peculiar, atès que són personal interí de 
l’administració i és obvi que per raó de la dinàmica de concursos de la pròpia 
administració, potser vulguin optar a una plaça d’una altra administració pública. 
Assenyala que la situació que es produiria seria una opció personal, no un 
“desmantellament” de l’equip directiu actual de l’IMAS, sinó que seria una 
conseqüència més de la seva situació laboral, que és d’interinitat i per tant també 
sotmetrien aquestes famílies a una desprotecció important, segons el criteri del Sr. 
Garau.  

Per les raons exposades, considera que la mesura aporta estabilitat, redistribució 
d’efectius i permet aconseguir més eficàcia.  

A més a més, hi ha una altra dificultat: l’adjudicació d’aquest programa, que es va fer 
el dia 29/2/2012. Explica que  ja no s’actua per mitjà de concessions sinó que s’ha 
adaptat a la nova legislació i es tracta d’un contracte que té una vigència de dos anys. 
Si es fes qualsevol canvi s’incorreria en dificultats tècniques en cas tornar enrera 
l’adjudicació d’aquest servei. 

Assenyala que l’adjudicació es va amb els recursos que té l’IMAS i pensant tant en el 
bé dels menors com en el de les famílies acollidores i adoptives.  

Sobre la referència al defensor del menor, reconeix que hi han acudit les famílies, amb 
diferents temes, i fins i tot avui mateix ha arribat una petició, a l’oficina del Menor. 
L’estudi és incomplet encara perquè manca revisar més documentació, però entre allò 
que fa constar la recent nomenada Defensora del Menor és que s’han fet les oportunes 
gestions i s’està en procés de preparar l’informe definitiu per informar les famílies.  

Assegura que fins a data d’avui no s’ha trobat cap incidència o actuació on es pugui 
veure una vulneració dels drets dels menors. Les actuacions dels professionals 
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implicats en el nou servei s’han realitzat correctament i considera que aquest fet dóna 
garanties d’estar en un bon procés. 

Certament, les adaptacions no són fàcils per a tothom, però afirma que les dues 
psicòlogues encara es troben en un procés de trànsit, de feina amb l’empresa 
adjudicatària, en el servei d’Infància i Família, que serà el responsable d’assumir els 
casos més problemàtics, els de problemes terapèutics dels menors adoptats.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Demana a la Sra. Cirer que tengui contacte amb les famílies que es troben en casos 
d’aquest tipus de preocupacions, que són bastants.  

Fa notar que els responsables polítics, en casos com aquest, tendeixen a delegar en els 
tècnics, raó per la qual no existeix una fluïdesa en la comunicació amb els destinataris 
finals d’un servei determinat. Ho justifica i ho entén, a causa de l’important volum de 
feina, però assenyala que en aquest cas concret, tot i no conèixer directament els 
casos, li han arribat informacions sobre situacions bastant delicades, motiu pel qual li 
torna a demanar que tengui contacte amb les famílies o amb els seus representants 
perquè li puguin explicar detalladament aquesta etapa de transició que viuen.  

Quant als arguments de la Sra. Cirer opina que, tot i tenir la seva lògica, no tenen més 
pes que els arguments de les famílies. Que s’hagués de reforçar el servei d’Acolliment 
no implicava haver de desmuntar el servei de postadopció perquè en comptes de 
contractar un servei extern per atendre les famílies i els menors adoptats s’hagués 
pogut contractar per reforçar el servei d’Acolliment i deixar el de postadopció tal i 
com estava. 

D’altra banda, respecte al comentari sobre la interinitat de les dues treballadores, diu 
que ell desconeix quin tipus de contracte tenen, però fa notar que el fet de ser una 
entitat de serveis contractada també suposa una situació d’interinitat respecte al 
col·lectiu de pares afectats. Una persona contractada externament per una entitat pot 
deixar la feina d’un dia per l’altre i l’entitat haurà d’aportar una persona nova, per 
raons del contracte subscrit. Per aquesta raó, pel fet de contractar una empresa externa 
l’estabilitat del personal terapeuta no queda més garantida, sinó menys.  

Respecte als contractes de serveis, segurament hi hauria una sèrie de dificultats, però 
està segur que no resultaria impossible canviar la finalitat de l’actuació amb l’entitat 
concertada, per la qual cosa insisteix a demanar a la Sra. Cirer que ho intenti. 

Per acabar, torna a dir que convé parlar amb les famílies adoptives per poder valorar 
què s’ha guanyat i què s’ha perdut amb el canvi, per poder després actuar així com 
pertoqui.  

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat. 

Assegura que totes les persones que han tengut necessitat de comentar la seva situació 
personal han tengut les entrevistes pertinents. Comenta que es va fer una reunió 
prèvia, amb totes les famílies, per explicar-los quin seria el nou escenari per a la 
prestació d’aquest servei. 

Reitera que qualsevol persona que hagi telefonat a l’IMAS, o hagi manifestat per 
escrit o personalment una necessitat d’atenció en aquest sentit ha estat rebuda totes les 
vegades que ha precisat, perquè és el que correspon fer en aquestes situacions.  
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Creu que ha entès que el Sr. Garau creu que l’empresa adjudicatària no dóna garanties 
respecte a l’estabilitat del servei i això la preocupa, perquè creu que el Sr. Garau 
coneix aquesta empresa. Assenyala que és una empresa que té garantia davant aquesta 
institució, i a més a més el Sr. Garau hi confiava, atès que durant la legislatura de 
2003-2007 tenia programes adjudicats per valor de 2.300.000 € i en la legislatura 
següent de 2007-2011 varen duplicar els contractes concedits a aquesta empresa.  

Per aquesta raó la considera solvent al cent per cent i és obvi que al Sr. Garau també li 
mereixia.  

Fa avinent al Sr. Garau que ha d’acceptar que aquesta mateixa confiança que li va 
merèixer a ell aquesta entitat, com a gestor, la tengui també ara el nou equip gestor de 
l’IMAS.  

Observa que si els programes que el Sr. Garau li va adjudicar han tengut un bon 
resultat, també ha de ser bo el nou programa, que és més complet perquè no és només 
per a postadopció, sinó que és molt més ampli i té tres objectius concrets i 
determinats: dóna suport psicològic als usuaris del servei d’Acolliment, als de 
preadopció i als de postadopció. D’aquesta forma es crea un fil conductor i aquest fet 
li mereix totes les garanties necessàries, tant  a ella com als responsables dels serveis 
esmentats. 

Torna a dir que la preocuparia molt que per al Sr. Garau no ho fos, digne de garantia.  

Pel que fa a les millores, comenta que abans prestaven aquest servei dues persones, 
interines, tot i que aquest fet no diu res sobre com presten el servei, però sí que pot dir 
en un futur quina serà la seva situació laboral. Fa notar que ara aquest equip està 
reforçat amb quatre psicòlegs –i creu que algun educador de l’empresa- però també 
tenen el reforç del Servei d’Infància i Família (SIF) per als casos específics. 
Considera que hi ha un nombre important de persones que reforcen aquest servei. 

Afirma que es compromet a rectificar si l’aplicació d’aquest programa els demostra 
que ni l’empresa ni l’equip directiu per mitjà del personal han estat capaços de 
complir les expectatives que hi tenen posades.  

Per acabar, torna a dir que si no s’aconsegueix, rectificarà, transcorregut un temps 
prudent, però ara que encara és de recent implantació i manté tota la seva confiança 
tant en l’empresa com en el programa i en el personal del SIF, considera que s’ha de 
mantenir.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 40. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES AL CONSELL DE MALLORCA PER A LA CREACIÓ D’UN 
PLA PER A L’IMPULS DEL PRODUCTE MALLORQUÍ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca té com a una de les seves funcions la de treballar per la promoció d'allò que ens 
diferencia de la resta: la cultura, el patrimoni i la llengua, principals aspectes que caracteritzen la nostra 
identitat. 
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Aquesta promoció d'allò que ens diferencia i ens fa únics no pot deixar de banda el teixit productiu de 
la nostra illa, conformat majoritàriament per artesans autònoms i petits  empresaris, que treballen 
durament per mantenir l'herència dels nostres avantpassats. 
 
Des del manteniment de les tradicions en el procés i l'elaboració de molts de productes com ara 
l'ensaïmada, l'oli, el vi o la sal, fins a l'inclusió de noves tècniques que milloren significativament la 
qualitat d'aquests productes, totes aquestes coses fan que, de cada vegada més, el producte mallorquí no 
tan sols sigui més acceptat, sinó també més competitiu al mercat. 
 
Precisament per això el compromís de les institucions amb aquest teixit productiu es fa més necessari 
que mai, si entenem aquesta situació de dificultats econòmiques no com a un obstacle, sinó com a una 
oportunitat per consolidar una indústria que treballa per la promoció de l'illa de Mallorca més enllà de 
la mar. 
 
Al passat plenari del Consell de Mallorca, els socialistes, preocupats per l'actual situació que pateix 
aquest sector, presentàrem una proposta de resolució -que va ser aprovada per unanimitat-  i que ara 
volem concretar amb aquesta altra. 
 
Per tant, el Grup Socialista al Consell de Mallorca presenta, pel seu debat al proper Ple de la institució, 
la següent proposta d’ ACORD: 

 
1. El Consell de Mallorca desenvoluparà, de forma efectiva, un pla per a l'impuls als 
autònoms i a les petites empreses que es dediquin a crear i comercialitzar el producte mallorquí, tot 
integrant les actuals línies de subvencions i impulsant també nous projectes, amb la col·laboració dels  
ajuntaments. 
 
2. El Consell de Mallorca crearà una comissió de tots els grups polítics de la institució per 
tal de fer feina conjunta en aquest pla, el seu desenvolupament i avaluació contínua.  
 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) fa notar que aquesta moció que presenta avui el Grup 
Socialista del Consell de Mallorca ve derivada de la proposta de resolució que varen 
presentar arran del Debat de Política General el passat mes de març sobre l’impuls al 
producte mallorquí i que, a més a més, va ser un dels acords que es varen prendre per 
unanimitat. 

Consideren que al Consell de Mallorca li correspon la promoció i l’impuls dels 
productes de Mallorca: la promoció de l’artesania i també la promoció d’aquells 
productes que molts de petits empresaris han elaborat durant molts d’anys i que són 
coneguts a molts d’indrets fora de Mallorca i que alhora són la nostra senya 
d’identitat. 

El Partit Popular i la presidenta del Consell de Mallorca varen manifestar en el Debat 
de Política General que quan varen entrar al Consell de Mallorca varen aturar les 
màquines i creu que no varen ser conscients de totes les màquines que varen arribar a 
aturar perquè, amb aquesta obsessió d’aturar-ho tot, varen posar i continuen posant en 
risc moltes de les qüestions que són prioritàries per al desenvolupament econòmic de 
l’illa de Mallorca i així ha passat amb aquesta qüestió. 

Desconeixen què ha passat amb les subvencions econòmiques que anaven destinades 
a accions i programes de promoció de l’economia; no saben què ha passat amb les 
ajudes per als consells reguladors de denominació d’origen i d’indicació geogràfica 
protegida per a la promoció de productes agroalimentaris; no saben tampoc què ha 
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passat amb les subvencions per a inversions en innovació tecnològica per a la millora 
de la competitivitat dels productes mallorquins. 

Com deia abans, són molts de petits empresaris i bastants d’autònoms i artesans que, 
amb la seva tasca al llarg d’aquests anys, ha aconseguit situar els productes de 
Mallorca en un lloc important del mercat i la sensació que aquest sector té, a dia 
d’avui, és d’una autèntica deixadesa. 

Serien moltes les institucions que podrien assumir part de responsabilitat en aquesta 
qüestió però, sobretot, és el Consell de Mallorca la institució que no ha mantengut cap 
tipus de contacte ni ha demostrat la seva voluntat i, per això, preocupats per aquesta 
situació presenten aquesta moció. 

En el decurs d’aquest any de gestió de l’actual equip de govern no s’han duit a terme 
les ajudes abans esmentades que, encara que eren poques, anaven molt bé al sector i 
així ho reconeixia. Tot i que saben que la situació és delicada i que, en moments de 
crisi, la institució ha de considerar aquesta qüestió com una oportunitat i no com un 
fracàs, al Consell de Mallorca li correspon incentivar i impulsar aquesta indústria per 
tal d’invertir en la producció de la nostra illa, en la nostra gastronomia i, sobretot, 
també per invertir en allò que, des de fa molts d’anys, moltes generacions han 
procurat mantenir i que són, com deia abans, les senyes d’identitat del nostre producte 
mallorquí fora de les illes. 

Per això, presenten aquest acord amb dos punts tot fent una menció especial al segon 
punt ja que, a més de l’impuls que consideren necessari, s’ha de crear una comissió 
amb tots els grups polítics de la institució per tal de fer feina conjuntament amb un pla 
a desenvolupar i fer un seguiment continu de les accions cosa que és d’una 
importància manifesta a dia d’avui. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) assevera que no cal que el 
seu Grup repeteixi que des de la seva coalició tenen molt clar que, si qualcú ha de tirar 
endavant el nostre país, són els petits empresaris, són aquests comerciants i són 
aquests artesans que fan feina a Mallorca, que fabriquen productes a Mallorca i que, 
per tant, són els que tiraran endavant la nostra economia. 

Així doncs, qualsevol acció que suposi una empenta important a tot aquest sector 
pensen que és imprescindible que compti amb el seu suport i alhora creuen que el 
Consell de Mallorca no pot obviar aquesta realitat, és a dir, que aquest sector és el que 
ha de fer que Mallorca pugui créixer econòmicament. 

Adverteix que està clar que no seran les grans empreses, no seran les grans 
constructores ni tampoc els bancs els que trauran la societat de la situació de crisi sinó 
que seran realment aquestes empreses familiars, aquests petits empresaris que fan 
feina aquí, que fabriquen aquí, els que tiraran endavant Mallorca. 

Totes les mesures en aquest sentit són bones i, per això, els sembla molt bé la moció 
que ha presentat el Grup Socialista ja que el Consell de Mallorca no pot deixar 
d’actuar en aquests àmbits perquè, a més a més, són part de les seves competències. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, pel que 
fa a aquesta moció per a la creació d’un pla d’impuls per al producte mallorquí, si bé 
poden estar d’acord en quant a la xarxa d’artesans (la moció parla d’autònoms i de 
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comerç però no d’artesans) ja que el Consell de Mallorca té competències en matèria 
d’artesania. 

A més a més, considera que la moció és extemporània en un doble sentit. En primer 
lloc perquè hi ha uns pressuposts en vigor amb unes determinades partides vigents i, 
per una altra banda, perquè estan fent feina amb tot el tema de les duplicitats entre les 
distintes institucions. 

Des del Consell de Mallorca han duit a terme distintes col·laboracions amb els 
ajuntaments –tal i com demana la moció– i, concretament, la més recent ha estat amb 
l’Ajuntament de Palma relativa a la instal·lació d’un mercat artesà a l’Av. Antoni 
Maura, una zona que demandaven els artesans, i fruit d’aquesta col·laboració s’ha atès 
aquesta petició que, des de feia estona, tenia el sector artesanal per comptar amb un 
lloc per oferir els seus productes. També tenen ben presents aquelles botigues arreu de 
Mallorca allà on el producte artesà mallorquí es posa a l’abast del mercat. 

En aquests moments, el Consell de Mallorca no té possibilitats de dur endavant aquest 
pla d’impuls perquè entenen que no és competència pròpia d’aquesta institució tot allò 
referits als autònoms i les petites empreses. No obstant això, sí que vol manifestar 
l’interès de l’equip de govern en crear l’ambient adequat per dur a terme polítiques de 
promoció de l’artesania. 

El Sr. DALMAU diu que no entén la postura del Partit Popular ja que el passat mes de 
març varen aprovar una proposta de resolució per tal donar un impuls al producte 
mallorquí i crear un pla d’actuació i, en canvi, ara diuen que no volen saber res 
d’aquesta qüestió. 

Sincerament creu que la responsabilitat d’haver canviat d’opinió en manco d’un mes i 
mig en aquesta mateixa seu del Consell de Mallorca no és la que pertoca ni la que 
demana la gent del carrer a dia d’avui atès que la situació és prou delicada com per dir 
que aquest no és un tema del Consell de Mallorca i, per tant, no en volen saber res. 

Li recorda al Sr. Rotger que la moció parla d’artesans, autònoms i de petits empresaris 
i que, dins aquest “totum revolutum”, hi ha també persones que estan treballant per 
situar Mallorca allà on mereix i per promocionar els nostres productes fora de les 
nostres fronteres i considera que al Consell de Mallorca sí que li correspon aquesta 
competència de promoció de la nostra identitat, de la nostra cultura i del nostre 
patrimoni gastronòmic. 

Una altra cosa és, emperò, que per part de l’equip de govern no hi hagi voluntat de dur 
a terme cap tipus d’ajuda en aquest sentit. El Grup Socialista pensa que és important 
que sigui el Consell de Mallorca que assumeixi aquesta promoció i que aquest impuls 
es faci amb garanties i amb responsabilitat ja que confiava en què tots els grups que 
estan representats en aquesta institució estan convençuts que els productes de 
Mallorca són els millors del mercat, que han de ser més competitius que mai i que han 
de situar-se en un franja de qualitat i de competitivitat important dins el mercat. 

Si això no ho assumeix el Consell de Mallorca com una senya d’identitat nostra i com 
un element més de promoció de la nostra illa, doncs l’equip de govern va malament. 

El Sr. ROTGER li observa al Sr. Dalmau que “un diu el que diu i l’altre entén el que 
vol entendre”. 
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El Sr. Dalmau li ha dit a la presidenta que va aturar màquines i tant de bo que ho va 
fer perquè l’anterior equip de govern conduïa un cotxe amb el càrter romput que 
perdia oli i, quan s’ha perdut tot l’oli, el cotxe s’atura, fa pana i no marxa. Aquesta era 
la situació que hi havia. 

Ara, amb la moció, el que demana el Grup Socialista és una línia de subvencions i no 
seria responsable per part de l’equip de govern dir-li que sí per tal de quedar bé. Aquí 
s’han de prendre les decisions amb responsabilitat i la responsabilitat d’aquest Consell 
de Mallorca és l’artesania. 

En aquest sentit, li garanteix el seu compromís i el de tot l’equip de govern d’estar 
colze a colze amb l’artesania. De fet, han estat amb els artesans, els han escoltat i han 
aconseguit una col·laboració amb l’Ajuntament de Palma que venia demandada des de 
temps enrere per tal que comptassin amb un lloc de venda adequat i amb públic 
suficient per poder ser rendible l’exposició del artesans. 

Remarca que el Consell de Mallorca dóna tot el seu suport al sector de l’artesania 
però, tal i com està plantejada la moció, no la poden aprovar malgrat que això no vol 
dir que no estiguin d’acord amb què el sector artesà ens ha d’identificar i ha de tenir 
tot el suport d’aquesta institució dins els marges de les seves competències. 

El Sr. DALMAU planteja que si la qüestió de divergències en els punts d’acord és en 
quant a les línies de subvencions, doncs el seu Grup estaria disposat a modificar el 
paràgraf en qüestió perquè digués: “El Consell de Mallorca desenvoluparà, de forma 
efectiva, un pla per a l’impuls dels autònoms i de les petites empreses que es dediquin 
a crear i comercialitzar el producte mallorquí i crear un comissió entre tots els grups 
polítics per fer feina conjunta en aquest pla”. 

El Sr. ROTGER puntualitza que si la transacció fes referència expressa a l’artesania, 
el Grup Popular no hi tendria cap inconvenient, és a dir, que la moció parlàs de 
productes d’artesania. 

El Sr. DALMAU diu que no és aquest el sentit de la transacció atès que es refereix a 
tot el producte mallorquí. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 41. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LES 
CURSES DE BOUS A MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 

D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel·lació 

TEMA:  Les curses de bous a Mallorca 
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El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte a les curses de bous a Mallorca 

 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que, segons el 
parer del seu Grup, la “fiesta nacional” és una exaltació de la màxima tortura que es 
pot infringir a un animal. Sols el dolor del bou, el del cavall del picador i el del torero, 
si l’aglapeix el bou, són els elements reals. 

El bou és agredit constantment. Ja abans de deixar-lo a la plaça ha passat tot un dia a 
les fosques perquè s’espanti quan li obrin les portes per sortir a la plaça, senti els crits 
de la gent i encara s’espanti més, intenti fugir i així torni més brau. 

Les banyes se li manipulen perquè resulti menys perillós i se li pengen sacs d’arena al 
coll perquè estigui cansat abans de sortir a la plaça i, perquè no hi vegi prou bé, se li 
unten els ulls amb greix i a les potes li posen substàncies irritants perquè no s’estigui 
quiet. 

I perquè encara estigui més enrabiat, prèviament li han pegat cops als testicles i als 
ronyons perquè estigui dèbil i, a més a més, se li posen sulfats a l’aigua perquè tengui 
diarrea abans de sortir a la plaça. 

Els cavalls dels picadors són de poc valor comercial ja que solen morir després de 3 o 
4 corrides, solen acabar amb costelles rompudes o esqueixats i els tapen amb aquells 
vistosos petos per dissimular-ho. 

La feina dels picadors és debilitar el bou tot clavant-li una llança al llom que li 
destrossa els músculs i els vasos sanguinis. Això ho fan per llevar-li força i, perquè 
aquesta gesta perduri, es col·loquen les banderilles a la mateixa ferida. Algunes, les de 
càstig, tenen un arpó de 8 centímetres i, a cada moviment que fa el bou, s’esqueixa 
més la ferida que li ha fet el picador i les que li han fet les banderilles. 

Quan l’animal ja acaba les forces, sol ser travessat per una espasa de 80 centímetres 
de llargària. Aquesta espasa, si no és precisa, li destrossa fetge, pulmons i pleura i, 
quan és precisa, li destrossa la gran artèria i l’animal entra en una agonia tot vomitant 
sang. 

Les estocades poques vegades arriben al cor que així sí tendrien una mort immediata –
l’animal moltes vegades s’ofegava dins la seva pròpia sang– i, sinó, és apunyalat al 
clotell, la qual cosa s’anomena descabello. 

Aquestes afirmacions, que no són només del seu Grup, vénen avalades per 
l’associació de veterinaris Human Society Veterinary Medical Association. Ho 
reconeix en una carta al Parlament de Catalunya en la qual declaren que una cursa de 
braus és un esdeveniment brutal en el qual els receptors del dolor dels bous són 
constantment estimulats. 

En aquesta carta s’afirma per reconeguts científics que els toros destinats a la lídia, 
així com la resta de bovins, senten dolor i pateixen en la sorra de la plaça. Aquesta 
declaració es basa en la ciència irrefutable de l’anatomia, fisiologia i neurologia que 
governa els receptors del dolor en la pell i els músculs dels bovins. 

Així mateix fan declaracions en aquest sentit l’Associació de Veterinaris 
Abolicionistes de la Tauromàquia (AVAT) d’Espanya, signades pel Sr. José Enrique 
Zaldívar, el col·lectiu de veterinaris oposats a les curses de braus de França i la 
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Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València que ja han fet 
declaracions públiques que insten els governs a prohibir les curses de bous per ser 
aquestes pràctiques inacceptablement cruels. No es pot dir cultura a la tortura! 

El filòsof Arthur Schopenhauer deia: “La conmiseración con los animales está 
íntimamente unida con la bondad de carácter de tal manera que se puede afirmar de 

seguro que, quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona”. 

Malgrat la pèssima situació econòmica que patim tots a tots els nivells, tant els 
administratius com els socials, veuen entristits que abans es retalla la sanitat i 
l’educació que no les subvencions a les ramaderies proveïdores de braus de curses tot 
i la constatació de la crueltat de l’“espectáculo”. 

Després d’aquesta introducció, el mandat que han conegut a través de les notícies que 
publica i difon el Consell de Mallorca a la seva pàgina web és que la presidenta es va 
reunir el 27 de febrer d’enguany amb representants del món taurí a l’illa i el seu Grup 
es demana quin conjunt de mesures es posaran en pràctica des del Consell de 
Mallorca en favor de la “fiesta nacional española” en lloc de fer-ho en competències 
pròpies del Consell. 

Així mateix vol recordar els incidents ocorreguts a la nostra illa la temporada passada 
i volen saber com han acabat els expedients sancionadors, si és que han continuat, per 
les diferents i reiterades vulneracions de diverses lleis. 

La Llei 11/92 de protecció d’animals que viuen en l’entorn humà prohibeix l’entrada 
de menors a les corrides taurines i es va vulnerar en totes les corrides de la temporada 
passada i, en particular, a Son Rossinyol que, per qui no ho sàpiga, és un indret de 
dubtosa legalitat urbanística situat en un municipi de Mallorca allà on s’organitzen 
corrides i en fan difusió a les zones turístiques i que permet l’entrada continuada de 
menors mentre s’està fent l’espectacle de bous. 

Igualment es va vulnerar la Llei 10/91 de potestats administratives en espectacles 
taurins –lligada a la llei anterior– que prohibeix la intervenció de persones no 
habilitades per a la lídia. Això va passar a Inca quan va sortir a matar un bou un dels 
propietaris que no estava ni anunciat en cartell i ho feu perquè el torero no era molt 
destre o perquè hi degué passar qualque altre incident. 

També a la plaça d’Inca es va permetre l’entrada de menors de 16 anys i, per tant, s’ha 
tornat a vulnerar la Llei 16/2006 de llicències integrades d’activitats a les Illes Balears 
i a la plaça d’Alcúdia es varen vulnerar les normes de seguretat en permetre una major 
afluència al recinte que l’aforament degudament autoritzat. 

Afegeix que, segons la informació de què disposa, aquestes vulneracions de la llei han 
estat practicades reiteradament per alguns empresaris del món taurí i constitueixen ja 
una burla del sistema i, per tant, demana quines actuacions es duran a terme des del 
Consell de Mallorca per tal de garantir l’observança de la llei. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comenta que, després d’un relat entre 
anatòmic i terrorífic –gore– per al qual s’ha hagut de recórrer a organitzacions 
internacionals de veterinaris i a Catalunya –tothom sap per què–, ha romàs sorprès. 

La Sra. Palou ha contat una sèrie de coses que li han donat la sensació que tot allò que 
es publica en les pàgines web ha de ser veritat. De totes maneres, també li sorprèn que 
citi a Schopenhauer, un misogin i depressiu total. 
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Pel que fa al comentari de males persones, diu que ell no considera que siguin males 
persones aquelles que van a les places de toros i, entre d’altres coses, perquè hi ha 
molts de mallorquins que van a veure espectacles de toros que són cultura i són art. 
Per això, refusa que es qualifiquin de males persones perquè, a més a més, tal vegada 
alguns d’ells són votants del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i no sap què 
opinen al respecte. 

Fa notar que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, com en altres ocasions 
també ha passat en aquest Ple, està una mica pixant fora de test perquè les 
competències del Consell de Mallorca són les que són i provenen del Decret 94/2010 
mitjançant el qual se li varen transferir al Consell de Mallorca competències en 
matèria d’activitats catalogades i ostenta potestats administratives inherents a la 
celebració d’espectacles taurins generals com, entre d’altres, les autoritzacions i les 
sancions i no gaire més mentre que la Sra. Palou parla de tortura generalitzada. 

Tot seguit li planteja un altre tema de reflexió. Aquí a les Illes Balears, les 
competències que regulen aquest tema vénen fixades per llei del Parlament i és cert 
que, en virtut d’una llei del Parlament de protecció d’animals que viuen en l’entorn 
humà –títol molt curiós perquè no ha vist gaire bous en l’entorn humà–, es va 
aprofitar per atacar allò que sí són valors fonamentals (la llibertat i la igualtat) i es 
varen conculcar drets com eren, per exemple, que els pares i els padrins poguessin 
anar a places de toros amb els seus fills o els seus néts. 

Les Illes Balears és l’única comunitat autònoma, amb excepció de Catalunya –d’on la 
Sra. Palou treu tots els informes–, d’Espanya que limita l’edat mínima per assistir a 
les corrides de toros. En aquest punt matisa que s’estima més parlar de “corrida de 
toros” que no de “cursa de bous” perquè li sona com si fos una carrera de bous perquè 
veure quin arriba primer. 

Igualment les Illes Balears és l’única comunitat autònoma que prohibeix, per exemple, 
el tema de les places de toros mòbils, etc., és a dir, que aquí es fa una legislació molt 
restrictiva i molt prohibitiva i que atempta contra la llibertat de pares i de famílies que 
volen anar amb els seus fills a veure una corrida de toros. 

“De igual forma que nadie obliga a nadie a ir a los toros, nadie puede prohibir que 
vaya quien quiera”, això ho diu el Sr. Mariano Rajoy. Aquesta legislació restrictiva 
atempta contra la llibertat i atempta contra la igualtat perquè el que passa a les Illes 
Balears no passa a cap altra comunitat autònoma d’Espanya, és a dir, enlloc no hi ha 
una política tan restrictiva com la de les Illes Balears en matèria d’espectacles taurins. 

Observa que, per tant, a la Sra. Palou li haurien de preocupar també altres temes com 
el de la llibertat i el tema de la igualtat que són dos drets fonamentals de tots els 
ciutadans i que a les Illes Balears es veuen conculcats per mor d’una llei restrictiva, 
injusta, il·lògica i que perjudica els drets de tots els mallorquins. 

Per acabar, manifesta que el Partit Popular, per descomptat, no donarà suport a 
aquesta interpel·lació. 

La Sra. PALOU explica que la llei que ha esmentat el Sr. Juan sobre els animals que 
viuen en l’entorn humà –puntualitza que a ella també li va sorprendre el títol– és de 
l’any 1992, o sigui, que fa molts d’anys que existeix. 
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Els bous tal vegada no viuen en l’entorn humà de molta gent però sí que viuen en 
l’entorn de les persones que es dediquen al món de la ramaderia que, agradi o no 
agradi, és un entorn humà. 

Refusa, per altra banda, que els digui que pixen fora de test ja que el mateix Sr. Juan 
reconeix que el Consell de Mallorca té les potestats administratives d’autorització i de 
sanció d’aquests espectacles. 

Fa notar que potser el Sr. Juan s’ha molestat amb la seva intervenció gore, que descriu 
uns fets que ocorren a les places. 

Per altra banda, li diu que ha argumentat la llibertat d’assistència i tot seguit li demana 
què trobaria d’un nin que va a una sala X a veure porno dur i si la prohibició de fer-ho 
atempta contra la llibertat ja que ambdós exemples són comparables i del mateix estil: 
és una salvatjada sotmetre un nin a allò que el mateix Sr. Juan anomena “espectacle 
gore”. 

En aquest sentit, aclareix que ha fet una descripció d’uns fets que ocorren a una plaça 
de bous, fets que s’han descrit, via informe, no només per l’Associació de Veterinaris 
Abolicionistes de la Tauromàquia d’Espanya sinó també des de l’estranger, i és una 
comparativa que, segons el Sr. Juan, és un espectacle gore i li demana si voldria que 
un fill seu assistís a un espectacle gore. 

En definitiva, el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca manté que això no és 
cultura ni s’hi pot considerar en cap moment ni molt manco un art però, com a tal, rep 
subvencions mentre que, a nivell de l’Estat, es retalla en altres àmbits molt més 
socials, molt més necessaris i molts més urgents. 

Matisa que parlar d’aquest tema al Consell de Mallorca potser sí és pixar fora de test 
però així es posa damunt la taula allò que fa el Partit Popular a Madrid. 

Per acabar, demana que li expliquin, dins l’àmbit de competències del Consell de 
Mallorca, quines seran les actuacions que es faran en aquest sentit. 

El Sr. JUAN li observa a la Sra. Palou que li sap que greu que tot el que surt per 
internet s’ho miri i s’ho cregui i agafi com a real allò que li sembla fruit d’una 
intencionalitat de desprestigiar un espectacle taurí i una mostra cultural. 

Evidentment, si van a segons quines fonts –en absolut fiable– veuran tot tipus de 
descripcions des de l’actuació d’uns polítics en una sessió parlamentària fins a 
actuacions en qualsevol àmbit i, per tant, també taurines. 

Per això, cal centrar-se una mica en allò que passa durant una corrida de toros que no 
té res a veure amb allò que contava la Sra. Palou al principi. 

Sobre les competències del Consell de Mallorca, explica que hi ha dos expedients 
oberts en aquests moments. En concret, contra l’expedient 1/2011 dia 21 de març de 
2012 s’ha interposat un recurs d’alçada i segueix el seu procediment. L’altre 
expedient està en execució per la via del constrenyiment. Per tant, els expedients 
segueixen el seu procediment normal en quant a les funcions i potestats del Consell de 
Mallorca. 

Fa notar que, si bé Mallorca no és un dels punts calents de l’afició als toros, sí que hi 
existeix una tradició taurina i un gran nombre d’aficionats que –reitera– no poden ser 
qualificats de males persones. 
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Tal vegada la Sra. Palou s’hauria de preocupar no tant per la descripció que cerca per 
internet interessadament sinó per la vulneració dels drets de llibertat i d’igualtat que 
s’estan conculcant en aquesta comunitat autònoma. 

Per altra banda, considera que sí que és un espectacle cultural i artístic i planteja què 
pintaria en Miquel Barceló, pintor mallorquí, aleshores: potser pujades en bicicleta. 
De segur hi ha tot un entramat cultural (pintura, escultura, literatura, etc.) que gira 
entorn a aquest món i el pintor mallorquí més reconegut internacionalment té una 
sèrie important d’obres relacionades amb aquest món. 

A més a més indica que, per acabar, li llegirà una frase: “El toreo es probablemente la 
riqueza poética y vital de España, increiblemente desaprovechada por los escritores y 

artistas debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y 

que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los 

toros es la fiesta más culta que hay en el mundo.” És de Federico García Lorca.  

 

 
PUNT 42. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA A LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
LA CRISI ECONÒMICA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula, per al proper Ple 
ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: LA CRISI ECONÒMICA 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Presidenta del Consell 
de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la CRISI ECONÒMICA 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) comença la seva intervenció. 

Adverteix que són molts els caires des dels quals es pot valorar la crisi econòmica, 
perquè ha permès escriure’n i parlar-ne molt, com també adoptar moltes estratègies 
polítiques (què és, com afecta, quines conseqüències té, com s’ha de solucionar, etc.).  

Per aquesta raó, diu que ha hagut de pensar molt com convenia plantejar aquesta 
interpel·lació i finalment ha decidit centrar-la en els motius objectius pels quals va 
començar la crisi.  

Observa que estudis no partidistes reconeixen que la crisi se va originar als EEUU i va 
ser produïda per uns alts costos dels productes bàsics, començant pel petroli, una 
valoració molt alta dels productes d’alimentació que va provocar una crisi alimentària 
mundial. Tot plegat va potenciar una inflació important, que conjuntament amb una 
crisi dels crèdits immobiliaris, als Estats Units d’Amèrica, va resultar una bomba que 
va provocar una situació que no esperava ni desitjava ningú. 
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Cadascun dels Estats que s’han trobat en aquesta situació han intentat adoptar 
solucions distintes. Els EEUU varen recórrer a la seva Reserva Federal, que va 
destinar més d’un bilió de dòlars a posar en funcionament la seva economia i, tot i que 
encara no està del tot solucionat el problema, du camí d’aconseguir-ho.  

A Europa els problemes derivats de la nova formació política i territorial, els Estats 
Units d’Europa, són més greus pel fet que el Banc Central Europeu no té la mateixa 
facilitat per actuar que la Reserva Federal Americana i costa molt que el BCE actuï 
així com els principals líders polítics europeus voldrien que ho fes. 

Considera que, arribats a aquest punt, cal centrar-se en les conseqüències que va tenir 
la crisi econòmica en el Consell de Mallorca.  

Recorda que aleshores, el portaveu del PP juntament amb l’equip de govern de la 
institució, es varen posar d’acord a elaborar un Pla anticrisi i així es va fer; es varen 
retallar totes les despeses que no eren necessàries per tal de potenciar un creixement 
en les inversions i les assistències socials a persones que, a causa de la crisi, 
augmentaven cada vegada més les seves necessitats. 

Recorda que aquesta iniciativa va rebre el suport de tots els Grups polítics de 
l’oposició i el reconeixement de tots els mitjans de comunicació com una bona 
solució per pal·liar la crisi, una crisi que arribava de lluny i davant la qual poca cosa 
més podien fer. 

Fa avinent que aquesta actitud va canviar en el moment en què ell va deixar de ser el  
portaveu de l’equip de govern i el PP va canviar radicalment d’estratègia, acceptant 
les directrius que rebia des de Madrid, pel fet que arribaven les eleccions generals i 
existia l’intent clar de fer-se amb el poder.  

Aleshores, varen començar a dir que la crisi l’havia causada qui era el president del 
govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero; ell tenia la culpa de tot quan passava a 
Espanya. 

Varen oblidar-se del tot de la qüestió del petroli, dels aliments i de la crisi financera i 
varen començar a maçolar i donar matraca al Sr. Rodríguez Zapatero. A més, els 
socialistes eren uns mals gestors i els causants de la crisi i de tot allò dolent que 
ocorria a Mallorca, concretament. Varen prometre que, quan governassin, 
començarien a solucionar aquest problema.  

Reconeix que, com estratègia electoral, la del PP va ser boníssima perquè varen 
arrassar i varen guanyar, al govern d’Espanya i al Consell de Mallorca on mai no hi 
havia hagut una composició com l’actual, amb domini d’un partit sobre un altre. 

Fa notar, però, que es va basar sobre una estratègia falsa; és obvi, que no era la 
vertadera i ara el PP es troben en la situació d’haver de governar i, atès que havien dir 
que allò que s’havia de fer era no gastar tant i retallar, han començat a aplicar unes 
polítiques de retallades que, al seu parer, són un error.  

Reitera que és un error fer polítiques de retallades perquè eliminen l’incentiu al 
consum i és clar que si minva el consum, menys ingressos se generen a les 
institucions; si s’abaixen les despeses, també minven els ingressos, la qual cosa obliga 
a fer una nova retallada de les despeses que fa entrar dins un circuit del qual no hi ha 
manera de sortir-ne, segons el parer d’alguns economistes.  
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Observa que ja se n’ha parlat, de que ho deien fins i tot prestigiosos economistes 
guardonats amb el Premi Nobel, però ara s’hi afegeixen altres casos de persones 
significatives, que esmenta tot seguit.  

D’una banda, el Sr. Mario Draghi, president del Banc Central Europeu (BCE), qui 
opina que Europa necessita un Pacte pel creixement i que s’ha de començar a fer 
polítiques de creixement, s’ha acabat de fer retallades. Cal fer un pacte conjunt perquè 
d’altra forma ens enfonsarem.  

D’altra banda, assenyala el cas del Sr. Romano Prodi qui, al seu parer, per mitjà d’un 
cop d’estat econòmic va ocupar el lloc de president a Itàlia, amb la intenció de fer-ho 
com a banquer atès que la resta dels polítics no servien per a res i ara que governa ell 
diu que França, Itàlia i Espanya han de fer un front comú i han de batallar en contra de 
les tesis alemanyes que pretenen l’austeritat; aquesta no és una estratègia bona per 
aquests països i s’ha de canviar.     

Manifesta el seu total acord amb les opinions anteriors.  

Observa que el PP, no sap per quin motiu, a Espanya elabora una llei d’equilibri 
financer del 0%, tot i tenir possibilitats de gastar fins a un dèficit del 0,5%, atès que la 
legislació europea ho permetia. Retreu que vulguin ser “més papistes que el Papa” 
perquè haver pres aquesta decisió obliga a fer encara més retallades. 

Fa avinent que les darreres retallades que s’han fet a les Illes Balears ja comencen a 
ser molt contestades per part de la població (tancament d’hospitals, retallades de 
serveis molt importants, tot i que no es vulgui reconèixer que són bàsics). 

Demana quin és el motiu pel qual el PP persisteix en aquesta direcció, quan ja hi ha 
tantes persones de prestigi que indiquen que no ha de ser aquesta la política que s’ha 
d’aplicar per sortir de la crisi.  

Opina que ja és hora de començar a exigir millors finançaments per tal d’animar 
l’economia.  

Assenyala que potser s’aplica una estratègia diferent, que consisteix a retallar i retallar 
per tal de donar de cada vegada menys serveis i que la gent protesti cada vegada més 
de la seva qualitat; aquest serà el moment oportú per dir que els únics serveis que 
funcionen són els de l’empresa privada: tot el que és públic va malament, per la qual 
cosa s’ha de passar al que és privat.  

Si aquesta és l’estratègia del PP, com ho va ser la de culpar de tot al Sr. Rodríguez 
Zapatero per tal de guanyar les eleccions, potser també donarà un bon resultat i 
privatitzaran moltes coses.  

En aquest punt, comenta que ja es diu com a cosa certa que hi una empresa sanitària 
que està agafant hospitals (a Madrid i alguns hospitals de Mallorca). En conseqüència, 
alguna cosa hi ha sobre aquesta qüestió. 

Observa que la crisi no s’hauria d’utilitzar com argument per fer perdre les eleccions a 
l’adversari, sinó per sortir-ne i que la ciutadania en sortís beneficiada. Si no es fa així, 
ell es qüestiona quin és el paper dels polítics.  

Assegura que la reflexió la fa sempre en primera persona, i se qüestiona què fa ell, per 
sortir de la crisi. Si davant la situació concreta de 90.000 persones a l’atur a Mallorca, 
famílies completes sense feina, ell com a polític no pot fer-hi res, li fuig la il·lusió i si 
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transcorregut un temps determinat no és capaç d’aportar res positiu perquè la gent 
estigui millor –tot i que és obvi que no podrà solucionar la crisi– es replantejarà ben 
seriosament deixar de fer allò que sempre l’havia apassionat: fer política.  

Recorda que ell està en política des de sempre perquè creu que és positiva per 
aconseguir que l’administració ajudi a superar els moments més difícil a la gent més 
feble, la que es troba en una pitjor situació. Ara és un d’aquests moments, no ho és per 
retallar serveis als més febles, sinó el d’ajudar-los perquè tenguin en compte que no és 
cap novetat al Consell de Mallorca.  

Recorda que ja es va aprovar i es va fer durant una temporada llarga en virtut d’un 
acord entre el PP i el PSOE. Per aquesta raó, demana que deixin de banda les 
estratègies massa teledirigides des de fora i plantejar-se si són capaços de fer 
polítiques conjuntes  que ajudin a sortir de la crisi per mitjà d’un pla que afecti les 
polítiques que aquesta institució pot fer i que es donin més serveis a tota aquella gent 
que s’ha vist desemparada per les decisions que s’han anat prenent i donant més 
dinamisme a totes aquelles polítiques actives, com ara la construcció de carreteres, 
perquè hi hagi contractes i comenci a funcionar l’economia.  

Proposa al PP parlar seriosament per tal de trobar solucions per a un col·lectiu cada 
vegada més nombrós, de persones que viuen malament a Mallorca a causa de la crisi i 
també deixar de fer-se retrets culpant-se de la crisi a causa de les gestions anteriors de 
la institució.  

Per acabar, diu que si els polítics no són capaços de solucionar els problemes 
d’aquests col·lectius, aquests seran incapaços de sortir-ne, però els polítics també 
haurien de fer un acte de valentia i anar-se’n tots. Anuncia per endavant que ell s’ho 
plantejarà. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva 
intervenció.  

Diu al Sr. Alemany que a hores d’ara tothom està d’acord respecte al punt en què va 
sorgir la crisi. Ens agradi o no, el cert és que aleshores EEUU tenia tot el poder 
econòmic. Quant a les causes, diu que n’hi ha moltes, no va ser una sola la causa del 
“refredat” dels EEUU que es va encomanar arreu; va repercutir a tot el món i ho ha fet 
amb molta força a Europa i a Espanya. En canvi, fa notar que a d’altres països 
emergents, com ara la Xina, no es troba en la mateixa situació. 

Centrant-se en el cas d’Europa, com ha fet el Sr. Alemany, recorda que no només ho 
va fer EEUU sinó que el Banc Central Europeu ha fet també emissions de deute 
bastant importants, un dels motius que va permetre a Espanya créixer molt. A 
Espanya hi havia molta liquiditat, els bancs espanyols tenien molts doblers per 
invertir i varen posar molts doblers a disposició de la gent. 

Sobre el fet d’atribuir totes les culpes al Sr. Rodríguez Zapatero, diu que és obvi que 
la crisi no va néixer a Espanya, el país no era tan potent com per estar en crisi i que 
aquesta afectàs tot el món. Però el que sí que és evident és que quan va començar la 
crisi als EEUU, a finals de l’any 2007, a Espanya no es va prendre cap mesura i 
durant dos anys seguits es va negar la seva existència. 

Recorda que es va afirmar que el sistema financer espanyol era molt sòlid, que 
aguantava perfectament, que no era necessari prendre mesures i en conseqüència no 
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se’n va prendre cap, de cap tipus, fins fa dos anys, quan sí que la situació es va 
complicar bastant i al govern de l’Estat es varen produir determinades mesures: 
congelació de pensions, retallada de sous i retallades del pressupost a les 
administracions locals. 

Diu que, al seu parer, les mesures es varen prendre massa tard i mentrestant varen 
viure un, dos, tres anys negant allò que tothom ja sabia perquè era una evidència. 
Finalment, quan varen voler reaccionar, ja estaven al baix de tot i ara costa molt 
sortir-ne.  

Actualment, pel fet de trobar-nos dins Europa, s’ha d’acceptar que Europa marca uns 
objectius d’estabilitat pressupostària i de dèficit públic, que obliga Espanya a 
presentar una sèrie de plans per poder sortir de la crisi, un projecte de reformes 
estructurals; aquest projecte i el paquet de mesures afecta directament el Consell de 
Mallorca (la Llei d’estabilitat pressupostària, la Llei de transferències, etc.) 

Fa notar que aquestes mesures estructurals són necessàries, raó per la qual és 
imprescindible aturar la despesa que s’estava fent perquè existeix un problema de 
liquiditat. Assenyala que l’administració també va créixer i ho va fer per damunt de 
les seves possibilitats, per les mateixes raons que s’han dit abans: qualsevol institució 
o particular demanava doblers als bancs i aquests concedien totes les peticions.  

En canvi, a dia d’avui ha quedat demostrat que el sistema financer espanyol no era tan 
sòlid com ens volien fer creure i els darrers fets ho demostren.  

Per aquestes raons, opina que la feina actual dels polítics consisteix a retrobar la 
dimensió adequada, reorganitzar tota l’administració, definir quin és el paper de 
l’administració pública i racionalitzar del tot la despesa. 

Li ha semblat entendre que el Sr. Alemany atribuïa al PP la voluntat de fer 
desaparèixer el sector públic perquè tot quedi per a la iniciativa privada. Respon que 
el PP sí que hi creu i potencia molt la iniciativa privada perquè és un punt fonamental 
per poder sortir d’aquesta situació.  

Dins el Pla d’equilibri que ha presentat la Comunitat Autònoma hi ha un paquet de 
mesures que fomenten la iniciativa privada. En aquest punt sí que discrepen del Sr. 
Alemany. No creu que s’hagi de llevar d’enmig l’administració, però sí que és 
necessari definir el paper de cadascú.  

Quant a la forma de guanyar les eleccions, diu que no en parlarà perquè és millor 
deixar-ho de banda. Fa notar que se’n podria parlar molt sobre formes de guanyar les 
eleccions, en moments determinats, en aquest país.  

Dóna la raó al Sr. Alemany quan ha expressat que, en el moment en què ja no tengui 
il·lusió per venir, no seguirà, però afirma que ella actualment té molta il·lusió –i també 
molts problemes i moltes preocupacions.  

Reconeix que la situació és complicada i que obliga a prendre mesures complicades i 
difícils, però es mostra convençuda que s’han de prendre amb decisió i amb ganes. 
Assegura que treballen en aquest sentit perquè confien que en sortiran, tot i que encara 
quedi una fase en què s’hauran de prendre mesures complicades i difícils.  

El Sr. ALEMANY intervé a continuació. 
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Replica que és cert que la crisi no va tenir una sola causa, i recorda a la Sra. Roig que 
per aquesta raó n’ha citades unes quantes durant la seva intervenció. 

Torna a dir que és obvi que en els motius principals no hi va tenir cap intervenció 
Espanya, tot i que es va veure afectada d’una forma especial perquè tenia un model 
econòmic basat en la construcció. Li fa avinent que la crisi té una sortida distinta en 
aquells països que no tenen un model productiu com aquest, per la qual cosa s’haurien 
de cercar noves activitats per no tornar a caure en el mateix model.  

Mostra la seva preocupació per algunes de les passes que es van donant, perquè 
sembla que es tornen a legalitzar urbanitzacions i sorgeixen altra vegada activitats de 
construcció perquè sembla que així es salvarà la situació. Adverteix que, al seu parer, 
aquestes iniciatives no són convenients. 

Admet que el BCE ha deixat molts doblers, però seria discutible si ho ha fet o no als 
interessos correctes o si els ha deixat a qui pertocava.  

Observa que ningú no entén que el BCE deixi els doblers a la banca a l’1% perquè 
aquesta compri deute sobirà al 6% o al 7%. 

Actualment es torna a fer un replantejament, a Europa, en el sentit que si el BCE té 
mils de milions per aportar, que els aporti als Estats, a l’1% i no ho faci per mitjà dels 
bancs. Aquesta és una decisió que es prendrà a Europa, i més ara amb l’esperança 
socialista des de França, que lluitarà per aquestes qüestions. 

Quant a que les decisions a Espanya es varen prendre tard, ho reconeix. Potser el Sr. 
Rodríguez Zapatero pensava que es tractava d’un reajustament, però en realitat ja era 
la crisi. Tot i això, assegura que se’n varen prendre moltes de decisions. 

Fa notar que ara també se’n prenen moltes, de decisions, i ell podria qüestionar si són 
les correctes, les que es prenen. Torna a dir que ell pensa que no ho són i que si no 
aturen la política de retallades deixaran una herència realment dolenta per qui els 
segueixi.  

Reitera que ell opina que hi ha d’haver més creixement i menys austeritat. En relació 
a les frases del Sr. Rajoy que s’han posat com a model, diu que ell també ha sentit 
frases pronunciades per dirigents europeus en el sentit de demanar més creixement i 
menys austeritat.  

Observa que la Sra. Merkel, que demana l’austeritat, demana el Pla de creixement. 
S’ha de reconèixer que, com a mínim, s’ha de començar a aturar els retalls i començar 
les iniciatives de creixement.  

Reconeix que no ha dit en cap moment –no ho pensa– que les institucions no 
necessitin “mà de metge” i des del primer dia ho ha manifestat, en públic i en privat, 
oferint el suport del seu Partit polític si era necessari, per ajudar a fer-ho. 

Recorda que durant la passada legislatura ja varen retallar despeses de les partides 
amb les que era possible fer-ho, perquè una administració pot ser més eficaç i 
consumir menys, però adverteix que fer una gestió òptima dels recursos no és retallar 
pegant aquestes destralades que pega el PP sense cap mania: tancar un hospital no és 
fer una gestió òptima dels recursos. És això, el que els polítics s’han de replantejar. 
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Respecte al seu abandó de la política, reitera el que ha dit abans; no ho té previst, però 
podria ocórrer si observa que els polítics no són capaços de sortir de la crisi sense 
llevar una part important de l’estat del benestar.  

Diu als membres del Ple que lamentarà perdre la seva companyia però ja no s’asseuria 
més al seu escó perquè es sentiria desil·lusionat. A hores d’ara sí que està il·lusionat, 
però si no aconsegueixen res, aviat perdrà la il·lusió, perquè el moment és crític per a 
molta gent i ell observa que des de la institució que governa Mallorca l’equip de 
govern no és capaç de fer alguna cosa per ajudar les persones més febles de Mallorca.  

Observa que, davant aquesta situació, és obvi que el polític perd el seu sentit i diu que 
quan la població defineixi els polítics com que són tots iguals o uns lladres fins i tot 
ho entendrà. Assegura que lluitarà perquè no sigui així. 

Pel que fa a la iniciativa privada, admet que tots els socialistes que han governat –i ell 
ho ha fet– en algun moment han gestionat alguna cosa des de la iniciativa privada. 
Alguns no, creuen que tot s’ha de fer des del que és públic.  

Reconeix que ell, en algun moment, ha cregut que determinats serveis es podien 
gestionar bé des de l’empresa privada, però destaca que existeixen una sèrie de serveis 
que ell considera irrenunciables, pel seu caràcter públic i universal: la sanitat, 
l’educació i els serveis socials. En aquests casos no és possible ni parlar-ne, de 
privatització.  

Per aquesta raó, quan sent dir que hi ha una empresa, que no és espanyola, que ja té 
contractes quasi signats amb hospitals de Madrid i amb hospitals de Mallorca li entra 
un calfred enorme. En conseqüència, demana als membres de l’equip de govern 
d’aquesta institució que vigilin, atès que ben segur que “no están en el ajo” i a més els 
fa avinent que no els demanaran opinió, però ben segur que algú dels seus –i potser 
també del PSOE– actuaran.  

Per acabar, reitera la petició de vigilància per no deixar passar cap actuació d’aquest 
tipus. Assegura que ell hi estarà, ben a l’aguait, i que no donarà ni una passa enrere. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Reconeix que és cert que a Espanya s’ha produït una excessiva construcció, però 
s’han de mirar totes les dades, perquè també ha estat un país exportador de productes, 
per bé que el problema actual és que per molt que s’exporti no som competitius; és 
clar que el problema és d’exportació. 

Respecte al Banc Central Europeu, ha vist que estan d’acord respecte a les decisions 
que es prenen pel fet de pertànyer a Europa. Certament, és innegable que la Sra. 
Angela Merkel té molt de pes i és qui marca les línies que s’han de seguir dins l’àmbit 
europeu. 

Quant al tipus d’interès aplicat pel BCE, es pot discutir, el cert és que s’han pres una 
sèrie de mesures amb les quals estarem o no d’acord, però pertocava acceptar-les. 

Sobre la manca de confiança del Sr. Alemany en les mesures econòmiques que s’han 
pres, a l’àmbit europeu, perquè no veu clar que puguin dur enlloc, li diu que ella 
espera que sí, i li recorda –tot i que ell ho ha reconegut– que les que es varen prendre 
es varen prendre massa tard.  



 291

Certament, aquestes mesures no varen donar els resultats que s’esperava. Tothom 
recorda, i sobretot els batles aquí presents, els dos Plan E. Suposaven una injecció 
brutal, dos fons diferents de 8.000M€ per potenciar l’economia, però va quedar 
demostrat que no varen donar els fruits que tocava donar. L’únic que varen provocar 
va ser que, sobretot en el cas del primer Pla E –atès que per al segon ja es varen fer 
algunes rectificacions, vist que només es permetia fer inversió– que cada ajuntament i 
amb els seus propis recursos va haver de fer el projecte, la direcció d’obra, etc.  

En conseqüència, els fruits dels doblers enviats cap a l’administració local no es varen 
veure, res va créixer, sinó tot el contrari.  

Assenyala que ara s’han tornat injectar no 8.000M€, sinó 35.000M€ però no perquè 
l’administració local faci més despesa, sinó perquè pagui la que ja té feta. Per al PP, 
aquesta qüestió és prioritària. Aquestes són les mesures que ara es prenen, les que 
marquen la diferència.      

Sobre la preocupació del Sr. Alemany en el sentit de mantenir els serveis bàsics, 
considera que és necessari prendre les mesures que actualment s’estan adoptant. 
Confia i espera que siguin les mesures adequades, perquè venen temps molt difícils. 

Torna a dir que allò que ha demostrat l’experiència és que les mesures que es varen 
prendre tard fins a hores d’ara encara no havien donat el fruits que pertocava.  

Reitera que, al PP, estan il·lusionats, tot i que la situació sigui complicada. Diu que 
estan a la institució per fer feina i la faran, de forma continuada. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(SITUACIÓ CAMIONS BOMBER PENDENT D’ENTREGAR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

- En quina situació es troben els camions de bombers pendents d’entregar al Consell de 

Mallorca? 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) indica que, abans de 
formular la pregunta, en farà una introducció. 

Tot seguint amb l’exposició que ha fet quan ha donat l’enhorabona al Sr. Coll, 
conseller executiu de Cooperació Local, referent al paquet de 4M€ per sufragar 
despeses corrents dels ajuntaments, diu que amb la reducció de despesa que varen fer 
en 2010 tots els departaments del Consell de Mallorca hi havia també un poc més de 
4M€ per comprar camions (5 camions escala i 4 bombes motoritzades) per als 
bombers de Mallorca. 

És evident que quan es varen tenir els doblers, se’n va iniciar l’expedient de 
contractació i creu recordar que pel gener de 2011 es va signar el contracte per 
comprar aquests 5 camions escala i les 4 autobombes. Aquesta compra, que es va fer 
la passada legislatura, s’ha servida dins aquesta legislatura. 
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Ara sembla ser que aquests camions fa un parell de mesos que són al taller però 
encara no estan a disposició dels bombers. Tot seguit formula la pregunta en els seus 
termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que el 
problema dels camions de bombers ha estat un problema pressupostari.  

La compra es va fer per novembre o desembre de 2010 i en el pressupost de 2011 
també es feren modificacions pressupostàries per poder incorporar els 4.083.000 € que 
valen els camions escales i les autobombes però aquests doblers no s’incorporaren 
directament al pressupost de 2012 perquè d’aquests 4M€ hi havia un 2,43%, és a dir, 
95.000 € que estaven afectats a préstec i la resta s’havia de gastar en despesa 
ordinària. 

En tancar el pressupost de 2011 aquest doblers no s’incorporen al pressupost de 2012 
i no tenen els doblers quan arriben els camions. Ara, emperò, preparen un expedient 
de modificació de crèdit per poder destinar crèdit pressupostari suficient per poder 
comptabilitzar les factures de camions. 

Assegura que, a més a més, donarà la màxima agilitat a la tramitació d’aquest 
expedient amb la publicació immediata en el BOIB perquè tot d’una pugui entrar en 
vigor a fi de poder, en un termini màxim d’un mes, anar a treure els camions. 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(RELACIÓ NOMINAL PERSONAL EVENTUAL LLIURE DESIGNACIÓ 
PRESENT LEGISLATURA). 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que aquesta 
pregunta ja ha estat contestada per escrit i, per tant, la retiren. 

Es retira. 

 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU  A LA SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(ACTUACIONS RECLAMACIÓ INVERSIONS ESTATUTÀRIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions s'han dut i es duran a terme  per tal de reclamar el compliment de les inversions 
estatutaories no previstes al projecte de pressuposts de l’Estat per a 2012 per l'Illa de Mallorca? 
 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comenta que durant l’anterior legislatura es varen signar 
250 convenis per valor de 250M€ només per a l’illa de Mallorca per a inversions 
estatutàries. D’aquest 250M€, 25,4M€ es gestionen directament des del Consell de 
Mallorca. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) fa notar que, com bé 
ha dit la Sra. Sánchez, en els pressuposts de 2012 no hi ha inversions estatutàries per 
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mor de les circumstàncies en què ha hagut de fer el seu pressupost el govern de l’Estat 
atès que s’ha trobat un dèficit del 8% en lloc del 6% que estava previst. 

Tot i això, és curiós que el Grup Socialista es preocupi avui per noves inversions 
estatutàries i que l’actual equip de govern reclami doblers per a inversions estatutàries 
quan hi ha convenis de l’any 2009, per a aquest tipus d’inversions, que els han trobat 
sense executar i que ara tenen problemes perquè els doblers no venien directament al 
Consell de Mallorca sinó a la Comunitat autònoma i ara els doblers no hi són. 

 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU  A LA SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(ACTUACIONS PREVISTES REHABILITACIÓ PLATJA DE PALMA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions té previstes per reclamar la inversió de l'Estat i afavorir la rehabilitació integral de la 
Platja de Palma?  
 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) recorda que el projecte de la Platja de Palma estava 
consensuat pels grups polítics i per la societat i era un projecte que la Sra. Salom 
també va defensar davant el Congrés del Diputats. Tot seguit formula la pregunta en 
els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que, sense cap dubte, la 
primera de les actuacions que ha de fer el Consell de Mallorca és donar suport a totes 
les institucions que formen part del Consorci Platja de Palma i que, des de les seves 
administracions, lluiten i fan feina per millorar i tirar endavant el projecte de la Platja 
de Palma tant sigui l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Llucmajor com el 
Govern de les Illes Balears. Així doncs, la primera actuació és donar suport a cada una 
de les administracions que formen part d’aquest projecte. 

Assegura que són coneixedors de la gran importància que té aquest projecte de la 
Platja de Palma no només per als ajuntaments implicats sinó per a tota l’illa de 
Mallorca. 

Malgrat això, li resulta curiós que sigui el Grup Socialista que formuli aquesta 
pregunta atès que després de les dues legislatures que el Sr. Antich, la Sra. Armengol i 
el Sr. Rodríguez Zapatero han treballat per fer fracassar el projecte de la Platja de 
Palma ja que no varen dur a terme cap actuació de les que s’hi havien de dur, és a dir, 
que no varen invertir res en actuacions però, això sí, varen fer molts d’estudis, 
anàlisis, ponències i declaracions de tècnics que varen causar alarma entre els 
mateixos veïns, malestar social i malestar entre els membres del Consorci perquè hi 
havia disputes entre la gerent i la batlessa de Palma. 

En definitiva, les inversions en la Platja de Palma varen ser nul·les i, per això, li 
sorprèn que ara demanin què fa l’equip de govern per lluitar per les inversions a la 
Platja de Palma. 
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A continuació informa que dilluns, dia 17 de maig, varen conèixer la notícia que el 
Consorci Platja de Palma ha de tornar 4M€, dels 5M€ que li atorgaren mitjançant el 
conveni de 2008, perquè s’havien invertit en anàlisis, estudis, etc., i tot això amb un 
secretari d’Estat i del Pla Director General del Partit Socialista que no sap cap on 
mirava. 

No obstant això, l’equip de govern és sabedor de la importància del projecte de la 
Platja de Palma i, dins la complexitat econòmica actual, el Consell de Mallorca està 
en contacte amb totes les institucions i treballen per dur endavant aquest projecte 
malgrat la crisi econòmica que vivim i la situació que l’anterior equip de govern els ha 
deixat al Consorci. 

Per concloure, fa notar que lamenta haver hagut d’explicar la situació en què s’han 
trobat aquest Consorci i aquests milions d’euros que s’han de tornar per la mala gestió 
de l’anterior equip de govern. 
 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (MODIFICACIÓ CRÈDIT PER 
GARANTIR  PAGAMENT ÚNIC PER A LES DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan pensa fer la consellera la modificació de crèdit per garantir els ajuts econòmics de pagament únic 
per a les dones víctimes de violència de gènere, recollits en l’article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència? 
 
 
La Sra. CANO (PSOE) assenyala que avui, que s’ha pactat una declaració 
institucional per commemorar el Dia Internacional de les Famílies, té molt de sentit 
presentar aquesta pregunta perquè les famílies poden ser un entorn molt insegur per 
als infants però també per a les dones i per tal de garantir l’autonomia de les dones i 
evitar situacions de convivència amb els seus maltractadors fa molt de temps que 
segueixen de prop aquest tema. Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) informa que, en aquests 
moments, hi ha 24 expedients iniciats pendents de resolució pels tècnics i, segons les 
dades que figuren al departament d’Igualtat, es preveu que en el termini màxim de 3 
mesos estaran resolts tots aquests expedients registrats fins a dia d’avui. 

L’expedient de modificació pressupostària adient per tal d’habilitar crèdit en el 
pressupost de despeses d’Igualtat s’iniciarà quan estiguin els 24 expedients resolts 
perquè se’n generarà el dret de cobrament i, per tant, es generarà la partida 
d’ingressos en el pressupost. 

Afegeix que, segons les dades que figuren al departament i els antecedents amb què 
compten, es preveu que la despesa màxima d’aquests 24 expedients sigui d’uns 
148.000 o 150.000 €. Els expedients es valoren de 2.500 a 10.000 € depenent del 
nombre de fills i de persones discapacitades de la unitat familiar. 
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Així doncs, una primera estimació calcula la despesa general entre 148.000 i 150.000 
€ i ara, com ha dit, estan pendents d’aquesta darrera tramitació que ha explicat abans i 
esperen que el tema pugui quedar resolt en un termini màxim de 3 mesos. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que, atès que ara 
correspon el torn de preguntes del Partit Popular, el seu Grup abandonarà la sala. 
 
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTONIA ROCA 
BELLINFANTE A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (COST PRIMER 
TRIMESTRE GUÀRDIES REFORÇ SERVEI COS BOMBERS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin ha estat el cost durant el primer trimestre en concepte de guàrdies de reforç del servei del Cos de 
Bombers del Consell de Mallorca? 
 
 
La Sra. ROCA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li respon que, tal i 
com estaven els torns de reforç del cos de bombers, cada any implicaven unes 
quanties bastant importants però, arran de la incorporació de 26 bombers nous s’han 
pogut reajustar tots els serveis. 

En quant al primer trimestre d’enguany, explica que per al torn de reforç s’han 
destinat 97.500 €. En comparació amb el trimestre anterior de 2011, quan s’hi 
destinaren 321.000 €, ara la retallada és del 70% i aprofita per donar l’enhorabona a 
tot el cos de bombers perquè, tot i que estan fent molta feina per reestructurar-se, és 
evident l’esforç i la implicació econòmica que suposa haver incorporat 26 bombers 
nous per cobrir totes les guàrdies. 

 
PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM MUNAR A 
LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (RESULTATS FILMACIÓ 
PEL.LÍCULA A L’IEHM) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En l'últim trimestre de l'any 2011, l'IEHM singnà un conveni amb l'empresa MEÑAKOZ FILMS, SLU, 
mitjançant se cedien les instal·lacions de l'Hipòdrom per realitzar la filmació d'una pel·licula. Quins 
resultats s'han obtingut amb aquest acord ? 
 
 
El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que s’atreviria a dir que 
poques vegades una administració pública obté tant de tan poca cosa. 

El Consell de Mallorca, fent la cessió de les instal·lació de l’Institut de l’Esport Hípic, 
va aconseguir que l’empresa que filmà aquesta pel·lícula hi reposàs tota l’arena de 
sílice valorada en 92.000 €. 
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Explica que, que hi varen haver les primes pluges el passat 15 d’abril, hi havia apostes 
entre els menadors i cavallistes perquè creien impossible, per l’experiència d’altres 
anys, que es poguessin celebrar les carreres. 

Emperò, d’ençà que ha plogut tant i que hi ha aquesta arena nova, no s’ha hagut 
d’anul·lar cap carrera i fins i tot diumenge passat, que va caure una bona pluja el 
dematí, es varen poder celebrar les carreres. 

Per tant, el Consell de Mallorca està molt content d’haver fet aquesta cessió a aquesta 
empresa per filmar una pel·lícula que, a més a més, es va fer dins els terminis 
previstos i que ha suposat un avanç per la inversió en arena que ha tengut un cost zero 
per a la institució. 

 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER REBASSA 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (EXTERNALITZACIÓ SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L’HIPÒDROM DE SON PARDO) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quina fase es troba l'externalització del servei de manteniment de l'Hipòdrom de Son Pardo. Quins 
posibles beneficis considera que es poden aconseguir amb això? 
 
 
El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon que, fins a avui, 
l’hipòdrom de Son Pardo només té la funció de celebrar carreres de trotons els 
diumenges durant 5 hores. L’equip de govern, des del moment d’entrar al Consell de 
Mallorca, va entendre que el servei que hi havia contractat estava sobredimensionat en 
relació al servei que prestava. 

Sí que és cert que serà tasca del Consell de Mallorca donar altres utilitats a l’Institut 
de l’Esport Hípic i a l’hipòdrom de Son Pardo que no siguin només celebrar carreres 
durant 5 hores cada setmana. 

Davant aquest sobredimensionament que hi havia de personal contractat a l’Institut de 
l’Esport Hípic, varen decidir començar a amortitzar places. Tot i que als polítics no 
els agrada que la gent quedi al carrer, sí que han estat elegits per fer una política 
responsable i fer-ho, sobretot, gestionant els doblers públics amb més economia per 
als ciutadans. 

D’aquí ha sorgit aquesta amortització de places i d’aquí duran a terme l’aprofitament 
de poder externalitzar el servei de manteniment de pistes i de l’Institut de l’Esport 
Hípic. 

Fins dia 30 de març de d’enguany, el cost que hi havia previst era de 371.048 €/any i, 
una vegada fetes totes aquestes gestions que ha explicat, el cost passarà a ser de 
285.000 € i aquesta reducció és perquè s’aconseguirà pagar just els serveis necessaris. 

A més a més, entenen que si externalitzen el servei també ajudaran les empreses del 
sector a sostenir els seus treballadors i a millorar un poc l’economia d’aquesta illa. 
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PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MESQUIDA 
FERRANDO A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (SISTEMA 
SEGURETAT HIPÒDROM SON PARDO) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Amb quin sistema de seguretat compte l'Hipòdrom de Son Pardo? 
 
 
El Sr. MESQUIDA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) informa que, des de l’any 
2010, l’hipòdrom de Son Pardo no ha comptat amb un servei normal de seguretat. A 
les nits sols hi havia un porter amb unes tasques molt determinades (tancar i obrir els 
accessos) i que, si hi havia qualque incident, doncs avisava els cossos de seguretat. 

La mateixa situació hi havia els horabaixes (de les 15 h a les 22 h) ja que hi havia una 
altra persona que ocupava també la plaça d’encarregat de seguretat i serveis i que 
només hi feia feina de dilluns a divendres en dies hàbils. 

Tot això, que entenen que no és el servei de seguretat que correspon donar a un edifici 
públic, tenia un cost de 43.000 €/any. 

Ara s’han amortitzat aquestes places i s’ha posat en marxa la instal·lació de càmeres 
de seguretat als accessos a l’hipòdrom de les quals recull les imatges una empresa de 
seguretat. També s’han posat càmeres d’alarma a les oficines de l’Institut de l’Esport 
Hípic i han contractat, en horari nocturn, un vigilant d’una empresa del sector de la 
seguretat. 

El cost d’aquest nou servei és de només 12.000 € anuals la vigilància dinàmica, 7.000 
€ l’adquisició i la instal·lació de les càmeres i 600 € anuals les alarmes de les oficines. 

Per tant, així queda clar que han intentat millorar la seguretat del recinte per damunt 
de tot i alhora estalvien doblers públics en passar de 43.000 €/any a 23.800 € aquest 
primer any i 31.200 € els posteriors. Aquesta és la tasca que s’hi ha fet per tal 
d’economitzar i alhora oferir seguretat al recinte. 

 
PUNT 52. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA 
GARCÍA GUAL AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (ACTUACIONS DIA 
INTERNACIONAL DEL MUSEU) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
 

Quines actuacions es te previs du a terme amb motiu del dia internacional del museu? 
 
 
La Sra. GARCIA (PP) comenta que des de 1977 a tot el món se celebra el dia 18 de 
maig el Dia Internacional dels Museus i a continuació formula la pregunta en els seus 
termes. 
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El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que dia 18 de 
maig se celebra el 35è aniversari del Dia Internacional dels Museus i que el lema 
d’enguany és “Els museus en un món canviant. Nous reptes, noves inspiracions”. 

El Consell de Mallorca organitza, per a aquesta commemoració, distintes activitats i 
les patrocina a la Fundació Jakober (concurs de màscares), Museu del Castell de Sant 
Carles, Museu de Pollença i també al Museu de Son Fornés. 

També s’ha preparat una exposició itinerant sobre museus el concepte de la qual és 
què és un museu, quines funcions realitza, quins museus hi ha a Mallorca, què poden 
oferir els museus als ciutadans. Activitats aquestes també duites a termes i 
coordinades amb distintes institucions i entitats. 

Els objectius són contribuir a la conscienciació ciutadana sobre la importància dels 
museus i llur funció en el territori i també realitzar una exposició en la qual es poden 
implicar els diferents centres tant facilitant material, informació o acollint la mateixa 
mostra en les seves instal·lacions. 

En quant a l’itinerari, diu que compten amb els expositors que ha comentat així com 
també s’han editat distints tríptics. Vol destacar els distints actes que es fan a les cases 
museu Llorenç Villalonga i Pare Ginard, és a dir, que hi ha tot un seguit d’activitats 
que envoltaran aquesta diada. 
 
 
PRECS 
 
No n’hi ha. 

 
 
III) DESPATX  EXTRAORDINARI 
 
 
PRIMER PUNT. PROPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL PLE PER LA SUBSCRIPCIÓ DE LA/ES OPERACIÓ/NS DE 
CRÈDIT PREVISTA/ES AL REIAL DECRET LLEI 4/2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
 
Havent estat objecte d’aprovació per part del Ministeri d’Economia i Hisenda el Pla d’ajust presentat 
pel Consell de Mallorca aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 30 de març de 2012, en els 
termes assenyalats en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als 
proveïdors de les entitats locals, de conformitat a l’article 7 del mateix, s’ha autoritzat la subscripció 
d’una operació de crèdit pel pagament de les obligacions a proveïdors que reuneixen els requisits 
assenyalats a l’article 2. 
 
Una vegada analitzades les obligacions pendents remeses pel seu pagament en els termes de l’article 2 
del Reial Decret Llei 4/2012, així com les noves obligacions pendents de pagament sorgides per la 
certificació individual emesa per la Intervenció, l’import definitiu del sumatori del líquid a abonar de 
les obligacions pendents de pagaments als proveïdors del Consell de Mallorca i la seva administració 
institucional ascendeix a: 28.766.036,96 €. 
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Entitat Número de factures Import total 
Consell 3153 20.723.490,04 € 
Hípic 543 1.118.178,09 € 
IMAS 4037 6.307.147,67 € 
ADU 4 144.207,64 € 
Fundació Teatre Principal 316 455.534,61 € 
Fundació Museu L. V. 47 17.478,91 € 

Total 8100 28.766.036,96 € 
 
 
Dit import ascendeix més que el 10% dels recursos ordinaris pressupostats a l’exercici 2012, fet que 
implicarà que l’aprovació de la present operació de crèdit requereixi d’una aprovació per majoria 
absoluta del Ple del Consell de Mallorca, de conformitat a l’establert a l’article 47.2 de la Llei 7/1985 
Reguladora de Bases del Règim Local. 
 
De conformitat a l’anterior, aquesta Presidència, vist l’informe favorable de la Secretaria i de la 
Intervenció, eleva al Ple del Consell de Mallorca, les següents propostes: 
 

1- Subscriure la/es operació/ns de crèdit prevista/es al Reial Decret Llei 4/2012 pel pagament de 
obligacions pendents amb les següents característiques: 

 
a. Subjecció al Reial Decret Llei 4/2012 i a l’Ordre PRE/773/2012. 
b. Import: 28.766.036,96 €.  
c. Finalitat: Satisfer les obligacions pendents de pagament que compleixen l’establert a 

l’article 2 del Reial Decret 4/2012. 
d. Entitat/s financera/es: A determinar per l’ICO. 
e. Termini: 10 anys amb dos de carència. 
f. Tipus interès: Previst a la característica setena de l’Ordre PRE/773/2012, equivalent 

al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge 
màxim de 115 punts bàsics. 

g. Marge d’intermediari: un màxim de 30 punts bàsics. 
 

2- Facultar a la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom Coll, per la formalització i 
subscripció de quants documents siguin necessaris per la formalització de la/es corresponent/s 
operació/ns. 

 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) diu que, com ja 
varen informar quan varen presentar el pla d’ajust i la relació de factures pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2011, era preceptiu, tal i com diu el RDL 4/2012, que 
durant la primera quinzena de maig s’havia de concertar l’operació de préstec. 

Saben que fins fa dos dies –fins dia 8 de maig– es podien admetre les sol·licituds 
d’emissió de certificats individuals i va demanar als serveis d’Intervenció i de 
Tresoreria, que estaven fent molta feina amb aquest tema, que fessin tot allò que fos 
possible per tal que avui poguessin dur a Ple la sol·licitud de concertació de préstec 
per despatx extraordinari per tal no haver de convocar un ple extraordinari a posta ja 
que el termini finalitza dilluns o dimarts de la propera setmana. 

Per això, vol agrair la tasca que han fet els serveis d’Intervenció i de Tresoreria 
perquè han fet moltes hores de feina per avui poder dur aquest punt al Ple. 
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La relació total de factures que s’han comprovat i s’han certificat correctament puja a 
un import de 28.766.000 € i, per tant, la passa que ara ha d’acordar el Ple –perquè n’és 
l’òrgan competent– és sol·licitar concertar l’operació de préstec per aquest import. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el seu Grup 
votarà a favor d’aquesta proposta perquè, evidentment, això suposa fer una passa més 
per tal que tots els proveïdors puguin anar cobrant però vol recalcar que el problema 
del Consell de Mallorca no és que tengui aquest deute dels seus propis recursos 
perquè si el Govern de les Illes Balears li passàs allò que li deu, doncs el Consell de 
Mallorca no tendria problemes de liquiditat i no hauria de fer aquest préstec per pagar 
els proveïdors. 

Per acabar indica que només volia deixar clar aquest extrem perquè no fos cosa que li 
carreguin llavors a la gestió passada. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) diu que en primer lloc s’han de pagar les factures als 
proveïdors, factures que, segons la informació de què disposen, són en un 86% de la 
passada legislatura i no de l’anterior. 

En segon lloc fa constar que el seu Grup ha tornat a rebre tard la informació relativa a 
aquest punt i, per això, prega poder comptar, en el futur, amb la informació amb 
temps suficient per poder desenvolupar la seva feina amb unes condicions mínimes. 

En tercer lloc diu que consideren que existeixen alternatives a l’endeutament per 
pagar aquestes factures. El Partit Popular, d’ençà que ha arribat al govern, ha 
incrementat l’endeutament del Consell de Mallorca en 60M€, sis vegades el 
pressupost de Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Aquest endeutament es desglossa en 18M€ d’un crèdit ICO que es va signar fa un 
parell de mesos, 15M€ en el pressupost i 28M€ avui. 46M€ d’aquests 60M€ són per 
finançar el govern Bauzá. Si cobraven els més de 200M€ que deu el Govern de les 
Illes Balears, no faria falta fer aquest endeutament. A més a més, s’ha tancat el 
pressupost de 2011 amb un superàvit i romanent líquid de tresoreria: el pressupost de 
2011 s’han tancat amb 76M€ als bancs.  

El seu Grup pensa que hi ha alternatives suficients per no haver d’endeutar més el 
Consell de Mallorca amb un endeutament improductiu. 

Avui s’està votant per permetre que el Consell de Mallorca contregui un deute que, 
agafant els valors de la darrera subhasta del tresor, significa uns interessos propers al 
7,5% i això és igual a 2,2M€ d’interessos anuals els 2 primers anys. Amb aquests 
2,2M€ es podrien pagar 306 rendes mínimes d’inserció a raó de 600€ mensuals durant 
un període de 12 mesos. 

Si sumen el préstec ICO que varen signar i agafant les dades del pressupost, als 2,2M€ 
d’interessos del préstec que voten avui s’hi han d’afegir 1,1M€ més fins un total de 
3,3M€ que és el preu de 110 llocs de feina amb un cost salarial de 30.000 € i això 
significa que no faria fer les retallades de personal en l’àmbit de serveis socials. 

Aquestes darreres xifres són només interessos i sense tenir en compte l’amortització 
del capital de 28M€ o les condicions del préstec que hipoteca la capacitat de maniobra 
d’aquesta institució en els pròxims 12 anys. 
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Sempre comparen l’economia del Consell de Mallorca amb una economia familiar i, 
per això, demana que no hipotequin el futur del Consell de Mallorca, que no financin 
el govern Bauzá i que apliquin alternatives que tenen per no haver de retallar 
polítiques socials ni serveis bàsics. 

La Sra. ROIG comenta que tant el Sr. Font com la Sra. Sánchez tenen raó quan diuen 
que el problema que té aquesta casa és de liquiditat i, evidentment, s’acullen a un pla 
de pagament de proveïdors perquè el consideren prioritari i a posta s’hi acullen. 

Reconeix que l’endeutament d’aquesta casa és elevat però matisa que ho és per la 
situació en què estava el Consell de Mallorca quan va arribar l’actual equip de govern. 
Els deutes acumulats del Sr. Bauzá no apugen a l’import del deute real que té avui la 
comunitat autònoma amb el Consell de Mallorca. 

Li diu a la Sra. Sánchez que quan va arribar el Partit Popular al govern del Consell de 
Mallorca, la comunitat autònoma li devia a aquesta casa molts de doblers i això 
significa que ara arrosseguen la situació que trobaren en arribar i que no l’ha creada 
avui el Sr. Bauzá. 

El Grup Socialista és coneixedor d’aquesta situació perquè, a més a més, han trobat 
escrits allà on l’anterior equip de govern reclamava aquests doblers. Fins i tot, en les 
actes de Ple de fa 1 any ja es reflecteix el fet que el Govern de les Illes Balears li 
devia al Consell de Mallorca 220M€. 

Reitera que no és una situació d’ara sinó una situació que s’ha anat arrossegant perquè 
el Consell de Mallorca ha anat pressupostant una sèrie d’ingressos: es pressupostava 
que la comunitat autònoma ingressaria molts de doblers però aquests doblers no 
arribaven mai. 

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears també es troba en una situació molt 
complicada donada la situació que s’ha trobat amb un endeutament molt elevat i això 
fa que també tengui problemes de liquiditat. 

Aquests són uns fets que no es poden negar. Ja no és qüestió de fer-se’n retrets però 
avui el Grup Socialista no pot pretendre que se’n vagi al Sr. Bauzá perquè pagui els 
220M€ de cop quan, en èpoques en què consideraven que la cosa estava millor, ja no 
es pagaven. 

Així doncs, demana una mica de seriositat i reitera que l’equip de govern considera 
que avui és prioritari fer el pagament als proveïdors i, si el dia de demà, la comunitat 
autònoma té la liquiditat suficient com perquè el Consell de Mallorca pugui cancel·lar 
aquesta operació de préstec, evidentment, la cancel·laran però, avui per avui, 
consideren que s’han d’acollir a totes aquelles mesures que vagin encaminades a 
pagar els proveïdors. 

La Sra. SÁNCHEZ opina que no val la pena entrar en el debat del “y tú más” ni en el 
debat de l’herència que justifica retalls perquè, amb l’excusa de l’herència, 
disminueixen els serveis sanitaris, els serveis socials i els serveis educatius. 

Tot seguit manifesta que el seu Grup proposa que no estiguin sotmesos al govern del 
Sr. Rajoy i que no estiguin sotmesos al govern del Sr. Bauzá perquè això és el Consell 
de Mallorca. 
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La proposta del seu Grup és molt clara: que cobrin del Govern de les Illes Balears. A 
més a més, el Consell de Mallorca té doblers als bancs (76M€) per pagar aquestes 
factures sense haver de pagar interessos i els insta a no endeutar el Consell de 
Mallorca ni a hipotecar la seva gestió. 

La Sra. ROIG refusa que el govern del Consell de Mallorca estigui sotmès al Sr. 
Rajoy o al Sr. Bauzá. El que passa és que el Sr. Rajoy s’ha trobat amb una situació i el 
Sr. Bauzá amb una altra. 

La situació que s’han trobat en aquesta casa és conseqüència d’allò que varen fer el 
Sr. Rodríguez Zapatero i el Sr. Antich. El Sr. Rodríguez Zapatero no va prendre unes 
mesures en un moment determinat; el Sr. Antich tampoc no va prendre mesures a la 
comunitat autònoma i, per això, avui es troben en aquesta situació. 

Li retreu a la Sra. Sánchez que miri si deixa o no deixa d’haver-hi doblers i assegura 
que ella només mira que s’hauran d’incorporar 198M€ d’inversions que s’havien de 
fer, que no es varen fer i que els doblers no hi són. 

Això ho sap ben bé la Sra. Sánchez –millor que ella mateixa– i si els números sortien 
bé era perquè comptabilitzaven uns ingressos i no es comptabilitzaven unes despeses 
i, per tant, no accepta que avui vengui a fer demagògia dient si hi ha o deixa d’haver-
hi tants de doblers.  

La realitat és que avui haurien d’entrar moltes factures i no hi ha doblers per pagar 
aquestes factures i això és per mor de com es feien les coses: s’anaven pressupostant 
uns ingressos que es gastaven en altres finalitats i uns altres ingressos que llavors no 
venien. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 

 
 
SEGON PUNT. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2012 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT(SUP02/2012).  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 

Atesa la resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 2 de maig de 2012, 
d’aprovació de l’expedient núm. 2 de canvi de destinació de projectes d’inversions d’exercicis anteriors 
finançat amb préstec i de  modificació de l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2012 (ROM02/2012), per poder dur a terme el canvi de destinació esmentat, 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu de 2 de maig de 
2012, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2012, a l’objecte 
de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses 
en el pressupost de 2012 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que s’especifiquen a les 
memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 
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500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2012, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 
 
Aprovar l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2012, d’acord amb el 
següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM. 6 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 
2012  

     

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP02/2012)    

     

Aplicació Descripció   Import Projecte 
65. 13000,62400 Inv. Elements transport C.C. Bombers de Mallorca   3.987.074,28 2010/2/13000/1 

     

  TOTAL SUPLEMENT   3.987.074,28   

     

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT    

     

a) Romanent líquid de tresoreria afectat    

     

Aplicació Descripció   Import Projecte 
99·87010 Romanent de tresoria amb finançament afectat   2.603.264,51   

     

b) Nous o majors ingressos    

     

Aplicació Descripció   Import Projecte 
10·91336 Préstec 2010 BSCH 1030041523   1.383.809,77 2010/2/13000/1 

     

     

  TOTAL FINANÇMENT SUPLEMENT   3.987.074,28   
 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 
 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que, com ja 
ha anunciat abans, la proposta consisteix en fer una modificació pressupostària. Hi ha 
havia 95.000 € d’aquest projecte afectat per la compra dels camions de bombers i 
faltaven 3.900.000 € que no estaven en el pressupost. 
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Aleshores s’ha fet una incorporació de romanents d’exercicis anteriors i agafen els 
3,9M€ que faltaven, en fan un canvi de destí i els destinen a la compra dels camions 
de bombers tot afectant-los al mateix projecte que hi havia abans de tal manera que la 
partida sigui de 4.083.000 € destinats a la compra dels camions de bombers. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup hi 
votarà a favor perquè és evident que, com més aviat puguin disposar dels camions de 
bombers, doncs molt millor. 

Tot i això, vol fer una observació per tal que en quedi constància i diu que, si aquest 
tema s’ha retardat una mica pel tema pressupostari, és conseqüència del procés normal 
del pressupost i no és conseqüència que algú s’hagués gastat uns doblers que no 
s’havia de gastar.  

Remarca que diu això perquè no hi hagi males interpretacions i afegeix que, si en 
2011 no es gastaren aquests doblers, de qualque manera ara s’han de reincorporar si 
una part no és incorporable. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) indica que encara que aplaudeixen aquesta proposta i que 
no votaran en contra de la decisió de pagar els camions de bombers, que és una bona 
notícia, vol deixar palès que, una vegada més, el seu Grup ha rebut la documentació 
avui dematí i no saben amb què es finança la compra i quins projectes es canvien 
d’afectació.  

Per això sol·licita que, d’ara endavant, els doni almanco unes hores per poder revisar 
la documentació facilitada i així poder tenir una opinió al respecte. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Font que no es podia incorporar automàticament perquè 
anava finançat amb despeses ordinàries. Els doblers no estaven afectats a cap préstec 
i, per això, no se’n podia fer la incorporació directa i a posta s’havia de tramitar 
d’aquesta manera. 

A la Sra. Sánchez li diu que té tota la raó del món i comenta que, fins i tot, en la 
passada Comissió Informativa va informar que possiblement haguessin de dur per 
despatx extraordinari aquest expedient. Ahir, a les 14 h, pensava que l’expedient ja 
estava a Secretaria General i, en saber que no era així, es va interessar a veure què 
passava amb aquest expedient. 

Els motius pels quals l’expedient no estava a Secretaria General és perquè, atesos els 
termes de la nova llei general d’estabilitat pressupostària, no se sabia com s’havia de 
fer l’informe d’estabilitat. 

Abans aquests informes es feien d’una altra manera però ara la llei parla de superàvits 
i de dèficits però el Consell de Mallorca no tanca els pressuposts en termes de 
superàvit o dèficit i, aleshores, no sabien com s’havien de calcular les ràtios. 

Conseqüentment es varen fer dues consultes a la Direcció General del Ministeri en 
relació a les entitats locals. Aquestes consultes no eren contestades i després varen 
haver de remetre còpia de tot. 

En principi s’havia fet l’informe en un sentit i el departament no baixava l’expedient a 
l’espera de la informació sobre com s’havia de redactar aquest informe d’estabilitat 
pressupostària i, en el transcurs d’aquest Ple, el Ministeri ha contestat a la consulta 
que s’havia fet tot dient que, atès que ve d’un expedient d’incorporació de romanents, 
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no és necessari, encara que s’entri en inestabilitat pressupostària, fer el pla econòmic 
financer. 

Reitera que la Sra. Sánchez té raó en quant al retard i assegura que ella confiava que 
l’expedient era a Secretaria General. No hi estava i el motiu era que s’esperava la 
resposta a la consulta que s’havia fet. 

Evidentment, ara li farà arribar a la Sra. Sánchez còpia de totes les consultes que s’han 
fet i de tots els informes que s’han fet. 

La Sra. SÁNCHEZ demana quins projectes es deixen d’executar pel canvi 
d’afectació. 

La Sra. ROIG respon que una part de dos projectes (un de 2009 i l’altre de 2010) que 
estaven afectats a carreteres però que cap dels dos projectes no tenien ni la retenció de 
crèdits feta. 

Els projectes estan dividits en unes quantes partides pressupostàries i cap d’aquests 
dos projectes, que estaven afectats a carreteres, no tenien crèdit disponible. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

 
 
TERCER PUNT. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTRES AL CONSELL DE MALLORCA, PER LA VIA D’URGÈNCIA, 
CONTRA EL TANCAMENT DELS HOSPITALS JOAN MARCH I 
HOSPITAL GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La comunitat Autònoma de Balears va decidir iniciar, l’any 2002, un Pla d’Atenció Sociosanitària per 
atendre a la cada vegada més nombrosa població amb malalties cròniques amb situació de dependència, 
deguda a la mateixa evolució de la seva malaltia, o que requerien hospitalització de convalescència de 
més durada de la que poden oferir els hospitals d’aguts, amb finalitat de rehabilitació i de recuperació 
de la seva autonomia funcional. Així mateix si van integrar els equips ja existents, dedicats a l’atenció 
pal·liativa i de confort a malalts al final de la seva vida. 
 
Per això, els successius Governs de diferent signe polític van promoure obres de reforma i adaptació de 
les estructures físiques dels hospitals Joan March i Hospital General cap aquestes funcions i va 
potenciar l’organització de programes assistencials especialitzats i la formació d’equips humans que 
han adquirit, al llarg d’aquests anys, una excel·lent qualitat i el reconeixement de pacients i familiars 
així com el de altres organitzacions sanitàries de l’estat espanyol i l’estranger. 
 
La decisió sobtada, arbitraria i brutal, de tancar els hospitals Joan March i General, el propòsit mal 
explicat de redistribuir els professionals entre altres hospitals que no reuneixen les mateixes condicions 
físiques per aquests propòsits, i l’eliminació dels professionals interins considerats com a sobrants, 
suposa que el Govern actual expropia a tota la població de les Illes Balears, els següents serveis 
assistencials dels que son els vertaders propietaris i que són els únics existents a la nostra Comunitat: 
La Unitat de cures pal·liatives, la Unitat de atenció a malalts majors amb múltiples patologies cròniques 
i la Unitat d’ortogeriatria presents totes elles als hospitals Joan March i General; Així com també la 
Unitat d’atenció als malalts amb accidents cerebrals vasculars de l’hospital General; Igualment la unitat 
d’atenció a la malaltia respiratòria crònica avançada i programa de rehabilitació pulmonar i la Unitat 
d’atenció a les patologies relacionades amb l’alcohol presents a l’hospital Joan March. 
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents acords: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la decisió del Govern de les Illes Balears que atempta al dret 
a la salut del nostre poble i malbarata uns serveis assistencials que tant ha costat posar en peu i pels que 
tants impostos de la ciutadania s’han destinat per a la seva creació, manteniment i impuls. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a rectificar de manera immediata 
la seva decisió respecte al tancament dels hospitals Joan March i General. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la manca de diàleg i informació amb els treballadors dels 
centres hospitalaris i els partits de l’oposició alhora de prendre aquestes dràstiques mesures que 
repercuteix, per extensió, als malalts i els seus familiars. 
 
4.- El Ple del Consell de Mallorca expressa la seva gratitud i reconeixement a tot el personal dels dos 
hospitals per la seva professionalitat i esforços realitzats durant tots aquests anys i els que seguiran 
realitzant en el futur. 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que els portaveus dels distints grups polítics li han 
manifestat la voluntat de debatre conjuntament els punts 3 i 4 del despatx 
extraordinari atès que són dues mocions que tracten sobre el tancament de l’Hospital 
General i l’Hospital Joan March. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que el seu Grup 
es veu en la tessitura de presentar davant el Ple del Consell de Mallorca una moció 
contra el tancament de l’Hospital Joan March i l’Hospital General –que són els de La 
Sang i de Caubet per a tots els mallorquins– atesa la immediatesa, la promptitud i la 
poca previsió que ha tengut el Govern de les Illes Balears en anunciar el seu 
tancament. 

Aquesta poca previsió l’argumentarà tot explicant que, en el mes de desembre de 
2011, la memòria dels pressuposts del Servei de Salut en cap moment no contemplava 
aquest tancament sinó més aviat el contrari perquè parlava de l’increment de les 
places d’estades mitjanes i llargues als hospitals esmentats (La Sang i Caubet). 

El mes de febrer de 2012 va comparèixer la consellera per explicar actuacions 
relatives a Son Dureta i en cap moment no va comentar que hi hagués cap previsió 
envers aquests hospitals sinó al contrari ja que va informar que s’havia obert una nova 
planta a l’Hospital General, és a dir, una inversió més a La Sang que ara, amb aquest 
tancament, es veu tirada per la finestra. 

En cap moment de les compareixences (ni interpel·lacions ni preguntes) de la Sra. 
Castro no ha dit que hi haguessin serveis obsolets i aquestes proves, que els han 
aportat els companys del Parlament, demostren la poca premeditació que ha tengut 
aquesta decisió. 

I, com que és una decisió greu, que afecta tots els ciutadans de Mallorca, el seu Grup 
ha considerat que el Ple del Consell de Mallorca s’hi ha de pronunciar i ho ha de fer 
perquè els ciutadans afectats són ciutadans malalts i els seus familiars i aquí no hi ha 
distincions ni de procedència, ni de races, ni de cultures, ni de nacionalitats ni d’estat 
econòmic de les famílies. 
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L’any 2002 la comunitat de les Illes Balears va iniciar un pla d’atenció sociosanitària 
per atendre la població que pateix malalties cròniques, que tenen situació de 
dependència o que requereixen d’una hospitalització continuada i llarga i així varen 
millorar i integrar els equips que ja existien dedicats a l’atenció pal·liativa i de confort 
als malalts al final de la seva vida. 

És un fet que tots hem de morir, és un fet molt trist quan s’ha de produir aquesta mort 
en un hospital i és un consol el fet de disposar d’un servei que s’ocupi de les persones 
que estan a punt de finir.  

Per tant, aquest tancament és un error del Govern de les Illes Balears perquè vulnera 
els seus lemes que, com a Partit Popular, han tengut durant la campanya electoral en 
el sentit de generar confiança, de no tocar ni la sanitat ni l’educació, de no apujar els 
imposts i de crear llocs de feina. Demana on són aquestes promeses electorals i, 
sobretot, què passa amb les inversions fetes des de l’any 2002 en aquests hospitals 
que ara volen tancar. 

Per això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca aporten aquesta moció, 
per la via d’urgència, que demana al Govern de les Illes Balears que es replantegi les 
seves decisions segons els acords següents: 

- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la decisió del Govern de les Illes Balears 
que atempta contra el dret a la salut del nostre poble i malbarata uns serveis 
assistencials que tant ha costat posar en peu i per als quals tant d’imposts ha 
destinat la ciutadania per a la seva creació, manteniment i impuls. 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a rectificar, de 
manera immediata, la seva decisió respecte al tancament dels hospitals Joan 
March i General coneguts arreu de Mallorca com Caubet i La Sang. 

- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la manca de diàleg i d’informació amb les 
treballadors dels centres hospitalaris i els partits de l’oposició a l’hora de prendre 
aquesta dràstica mesura que repercuteix, per extensió, en els malalts i els seus 
familiars. 

- El Ple del Consell de Mallorca expressa la seva gratitud i reconeixement a tot el 
personal dels dos hospitals per la seva professionalitat i pels esforços realitzats 
durant tots aquests anys i que seguiran realitzant en el futur. 

El Sr. GARAU (PSOE) diu que, atès que els dos grups polítics han coincidit en una 
única moció, no repetirà tots els arguments que ha exposat la Sra. Palou sinó que se 
centrarà en un aspecte que considera prou rellevant per a aquesta institució. 

Imagina que la Sra. Salom estarà d’acord amb ell en el sentit que l’Hospital General i 
l’Hospital Joan March són dues institucions sanitàries que tenen un contingut 
simbòlic i un contingut històric i patrimonial molt important per Mallorca. 

Li sap molt de greu no haver sentit la Sra. Salom durant aquestes dues setmanes 
darreres quan se n’han manifestat una gran quantitat de mitjans de comunicació, de 
persones, de sindicats i partits polítics però la Sra. Salom no ha dit res en absolut 
sobre allò que pensa en relació a aquesta intervenció que va més enllà d’una política 
de retalls. 
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Tothom està d’acord que poden polemitzar si els retalls són bons, són oportuns, són 
dolents, si són reformes necessàries o són medicines que s’han de prendre per després 
estar més forts.  

En tot això està clar que no es posaran d’acord perquè parteixen de pressuposts 
filosòfics, polítics i econòmics diferents però, ara bé, és alarmant quan ja es tracta del 
moment en què els retalls arriben al punt que han arribat. 

Observa que la Sra. Salom és l’única persona membre del Ple de Consell de Mallorca 
que alhora és diputada al Parlament i, per tant, ha votat un pla de retalls que, quan els 
executen, van en contra de dues institucions molt mallorquines. 

Així doncs, creu que la presidenta del Consell de Mallorca les hauria de defensar i, 
almanco, dir alguna cosa al respecte o, com a mínim, un gest de defensa de la 
mallorquinitat. Pensa que, en aquest sentit, la Sra. Salom s’ha equivocat, no ha estat a 
l’altura de les circumstàncies però això ho ha d’esmenar de qualque manera.  

Avui duen a aprovació una moció molt clara que, ateses les circumstàncies, s’hi haurà 
d’arribar perquè no es poden tancar aquests dos hospitals sense tenir una alternativa 
clara. 

L’única anàlisi que s’ha ofert per part del Sr. Bauzá al Parlament ha estat dir que els 
llits de l’Hospital Sant Joan de Déu o de l’Hospital de la Creu Roja valen la meitat del 
que costen els llits de l’Hospital General i això no és un argument sòlid perquè en 
l’anàlisi dels costos dels llits s’haurien de tenir en compte moltes coses i, de fet, 
pràcticament quasi tots els llits hospitalaris no estan per davall un cost mínim d’entre 
250 i 300 € a tot Espanya. 

Per tant, aquesta agressió tant forta a dues institucions que, a més a més, una d’elles –
l’Hospital General– ha estat una institució i és un edifici encara del Consell de 
Mallorca, és a dir, que és una institució troncal de la societat mallorquina i, per això, 
és una manca de respecte a Mallorca el silenci de la Sra. Salom. 

Igualment la seva votació a favor d’aquest pla –encara que no sap si sabia que incloïa 
aquests retalls– també és una manca de respecte al càrrec institucional que ostenta la 
Sra. Salom. 

Està clar que la Sra. Salom forma part del Partit Popular –ningú li ho nega– i està clar 
que és diputada pel Partit Popular però també està clar que és presidenta de tots els 
mallorquins i totes les mallorquines però durant aquest any de govern li ha costat 
jugar aquest paper i s’ha apropat sempre a una posició més partidista i més 
conjuntural que no una posició més institucional i, això que fa, enfonsa aquesta 
institució. 

Reconeix que, tal vegada, el seu Grup li ha deixat una situació econòmica complicada 
al Consell de Mallorca –no ho nega– però el Partit Popular deixarà una institució per 
terra. Si continuen d’aquesta manera tot fent seguici al Sr. Bauzá, no donant la cara 
davant els mallorquins per allò que és mallorquí i creient que el Sr. Bauzá ja defensa 
els interessos mallorquins, la qual cosa és una mala jugada i acabaran per enfonsar la 
institució i deixar-la encara més desprestigiada. 

La Sra. LLINÀS (PP) vol començar la seva intervenció donant un missatge de 
tranquil·litat a tots els homes i totes les dones de Mallorca perquè el Consell de 
Mallorca, liderat per la Sra. Salom –la presidenta–, vetllarà perquè cap persona no 



 309

quedi sense atendre i per garantir que totes les persones mallorquines que tenguin una 
necessitat sociosanitària estiguin ateses.  

Creu que això ha quedat prou clar –li diu al Sr. Garau– i l’insta a no tornar a posar en 
dubte, pus mai més, la mallorquinitat ni de la presidenta ni dels consellers i 
conselleres del Partit Popular al Consell de Mallorca. 

Per altra banda, diu que cada institució té el seu grau competèncial però, si s’escau, 
des del Consell de Mallorca faran un poc de pedagogia i explicaran la part que pertoca 
d’aquest pla d’equilibri econòmic que ha presentat el Govern de les Illes Balears amb 
l’únic objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica de la comunitat autònoma, de la 
qual també forma part el Consell de Mallorca, i també per posar en marxa les 
reformes necessàries per afavorir el creixement econòmic de tota la comunitat i, per 
tant, també de Mallorca. 

Aquestes mesures d’estalvi, amb un ajust aproximat de 350M€, són necessàries per tal 
de complir l’objectiu de dèficit de l’1,5% del PIB que marca el govern central. Dins 
les mesures d’estalvi del sector sanitari es contemplen, per una banda, mesures de 
contenció de la despesa en personal que suposaran més de 26M€ i, per altra banda, 
mesures de contenció de la despesa corrent en béns i serveis amb les quals es preveu 
estalviar més de 68M€. 

Una de les mesures que es contempla en aquest pla d’equilibri econòmic és la 
reorganització dels serveis sociosanitaris. Remarca que no és l’eliminació sinó la 
reorganització d’aquests serveis. 

En aquesta mesura és allà on es preveu el trasllat dels pacients de l’Hospital Joan 
March i de l’Hospital General a altres centres assistencials: Hospital Verge de la 
Salut, Hospital Creu Roja, Hospital Sant Joan de Déu i, finalment, Hospital de Son 
Dureta. 

Tant el president del Govern balear com la consellera de Salut han reiterat i han 
garantit que cap persona que necessiti d’un servei assistencial no quedarà sense 
atendre i ho repeteix perquè quedi ben clar. 

El Sr. Garau ha comentat que el cost en aquests dos hospitals és d’uns 375€ per llit i 
que el mateix servei, tant a Sant Joan de Déu com a Creu Roja, és d’uns 165€. En 
moments de crisi, l’Administració té l’obligació de ser més eficient. Ara per ara, el 
cost és el doble en un servei públic que en un servei privat. Això, tal vegada li és igual 
al Grup Socialista però no al Partit Popular.  

Aquests són petits exemples de l’actual insostenibilitat del nostre sistema sanitari: 
desfasaments pressupostaris que anaven entre un 15% i un 25% anuals. 

Ja que al Partit Socialista li agrada tirar d’hemeroteca, doncs el Partit Popular també 
ho farà. Tot seguit els demana si saben qui va ser qui va tancar els 5 quiròfans de 
l’Hospital General per reorganitzar-lo en el mes de juliol de 2008: va ser el conseller 
Thomàs, que ja en va tancar una part per reorganitzar-lo. Doncs bé, ara la consellera 
Castro continua amb aquesta reorganització. El conseller Thomàs la va iniciar i la 
consellera Castro la continua perquè, entre d’altres mesures, urgeix reorganitzar 
eficaçment els recursos humans i assistencials per tal d’optimitzar i garantir la 
supervivència del sistema sanitari. 
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El deute de la comunitat autònoma va passar d’un 6,9% del PIB en l’any 2007 a un 
17,1% en l’any 2011, és a dir, més de 700M€ anuals i el deute acumulat en el sector 
sanitari és de més de 550M€, gairebé el doble del pressupost anual del Consell de 
Mallorca, i així es poden fer una idea de la situació que hi ha. 

Per altra banda, fa notar que alguna responsabilitat també hi tendrà el Grup Socialista 
ja que, de vegades, sembla que “just passaven per allà”. El Grup Socialista va tenir 
responsabilitat de govern –el Sr. Rodríguez Zapatero, el Sr. Antich i la Sra. 
Armengol– i aquesta deixadesa d’abans i aquesta mala gestió ha duit, entre d’altres, a 
la situació que  pateixen avui tant com institució com per part de tots els ciutadans 
d’aquestes illes i d’aquest país. 

Recalca que el Grup Socialista no hauria d’eludir la seva responsabilitat i ara hauria 
d’estar del costat del govern d’Espanya, del govern autonòmic i del govern d’aquesta 
institució. Això significa tenir sentit d’Estat i de responsabilitat, cosa que no té el 
Grup Socialista. 

Sap que no els agrada que els retreguin coses del passat però cal dir que la seva 
irresponsabilitat en el passat condiciona ara el present i el futur d’aquesta institució i 
de totes les altres. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup votaria a favor del punt 4 de la moció presentada 
pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca perquè és l’únic amb el qual poden 
estar d’acord en quant a la gratitud i el reconeixement al personal dels hospitals Joan 
March i General per la demostrada professional al llarg d’aquests anys en el 
desenvolupament de la seva feina. 

Igualment votarien a favor del punt núm. 2 de la moció presentada pel Grup Socialista 
perquè, per si no ho saben, la consellera Cirer, juntament amb membres del Govern de 
les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma, cada mes es reuneixen per coordinar les 
polítiques sociosanitàries d’aquesta comunitat autònoma i això és possible perquè el 
Consell de Mallorca sí que fa feina conjunta amb la resta d’institucions per tal ser més 
eficaços. 

Els consellers i les conselleres del Partit Popular que, de qualque manera, tenen 
responsabilitats de govern, siguin en la institució que sigui, no estan contents sinó 
dolguts i molt preocupats per la situació que vivim. No els va agradar, en un moment 
donat, haver de tancar un mitjà de comunicació públic i tampoc no els agrada tancar 
hospitals però ho fan tot oferint alternatives als pacients i alternatives als professionals 
amb la creació d’un espai unificat d’atenció sociosanitària a Son Dureta més eficaç, 
més eficient i sense cap minva ni de places ni de programes sociosanitaris. 

Puntualitza que el Partit Popular té la responsabilitat de governar i de prendre 
decisions doloroses però que són una manera de garantir els serveis essencials a la 
nostra comunitat autònoma i des del Consell de Mallorca faran feina per preservar i 
garantir que tots els mallorquins que, ara i en el futur, puguin necessitar una prestació 
sociosanitària, la tenguin.  

La Sra. PALOU indica que, pel que fa a la voluntat manifestada per la Sra. Llinàs de 
votar els punts per separat, ho debatran més endavant perquè el seu Grup presenta el 
paquet d’acords de manera conjunta. 
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A continuació diu que imagina que totes les persones que han tengut malalts a 
l’Hospital Joan March o a altres hospitals estan sensibilitzats amb el tema. 

De les paraules del president Bauzá no se’n fia el seu Grup i no se’n fien perquè fa 
pocs dies va sortir en premsa que no havia fet la declaració del seu patrimoni així com 
cal i que, cada vegada l’hi han anat a demanar, cada vegada hi han trobat un emperò i 
la pròxima vegada hi hauran d’anar amb un notari perquè no els faciliten una 
documentació que ha de ser pública. 

Tampoc no se fien de la paraula de la consellera Castro, una senyora que en el mes de 
desembre tan sols ni comenta el tema i que ara presenta el tancament d’aquests dos 
hospitals, tancament que ni tan sols no preveu en el document, profundament meditat, 
que va presentar el mes de gener. 

Entenen, però, que la Sra. Cirer devia estar assabentada, ja que es coordina amb ella, 
d’aquest immediat tancament i, per tant, agrairia que els ho explicàs, si és possible. 

Afegeix que, a més a més, no se’n poden fiar, de cap manera, perquè incompleixen 
reiteradament les seves afirmacions. 

Pel que fa al tancament d’aquests hospitals, el seu Grup considera que procedir amb 
aquests tancaments és tudar doblers públics i el fet que un llit costi més a un hospital 
públic que a un hospital privat segurament és debut, tot i no haver estudiat massa el 
tema, a la preparació del personal i a la inversió que s’hi hagi fet, és a dir, a 
l’adequació del personal que hi fa feina i a la inversió feta a l’immoble i que s’ha 
d’amortitzar. 

En quant a les despeses sanitàries diu que el Sr. Matas, quan va deixar el Govern de 
les Illes Balears, va deixar encomanada la construcció d’un hospital, un hospital que 
d’alguna manera s’ha de pagar i, per tant, és una justificació del creixement de la 
despesa sanitària d’aquesta illa. 

En definitiva, fa notar que les explicacions no els han convençut i demana al Partit 
Popular que, per favor, es repensi les coses perquè estan afectant tota la gent de les 
illes però també a l’IMAS perquè l’IMAS també té un servei dedicat a la gent gran 
que en algun moment deu estar afectada –encara que espera que siguin pocs– per 
aquests serveis que ara tanquen. 

El Sr. GARAU comenta que li sap greu que no hagi contestat la Sra. Salom perquè 
creu que li tocava fer-ho per la doble vinculació que té com a presidenta del Consell 
de Mallorca i com a diputada del Parlament. 

En quant al comentari de la Sra. Llinàs en el sentit que al Partit Popular no li agrada 
tancar hospitals, assegura que només és qüestió de rectificar. 

Planteja, a continuació, una qüestió: demana si el Partit Popular creu que en els 
propers tres anys serà capaç de millorar la situació econòmica, social i política 
d’Espanya. De moment, després d’un any de govern i mig any del Sr. Rajoy, tot va 
pitjor. 

Això ho han de reconèixer ja que s’ha fet palès que l’atur va pitjor, el dèficit va pitjor, 
el descontent social i econòmic va pitjor i, fins i tot, ja nacionalitzen bancs i això 
significa que la situació no va millor perquè depassa completament el Partit 
Socialista, el Partit Popular i el govern de l’Estat perquè les forces econòmiques i 
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socials que operen damunt el nostre país són forces d’àmbit europeu o mundial i no 
tenim forces per lluitar contra elles. 

En canvi, el Partit Popular s’alinea massa amb una versió dura dels retalls i tancar 
l’Hospital General de Mallorca i tancar l’Hospital Joan March són una versió dura 
dels retalls. Hi ha altres possibilitats i altres recursos d’on reduir. 

Rebutja, per altra banda, que la defensa sigui acusar el Partit Socialista perquè el 
Partit Popular, quan li critiquen una mesura, diu que ho fa per culpa del Partit 
Socialista. El Partit Popular ha de retallar –i hi està d’acord– però una cosa és retallar i 
una altra cosa és tancar dos hospitals molt estimats pels mallorquins i que fan una 
funció que molt difícilment faran els hospitals de Sant Joan de Déu o la Creu Roja. 

Els serveis sociosanitaris que desenvolupen en aquests moments aquests dos hospitals 
no els faran ni Sant Joan de Déu ni la Creu Roja encara que està clar que el Govern de 
les Illes Balears pagarà el seu cost més barat. 

No sap si el que volen dir és que tots els professionals dels dos hospitals que volen 
tancar estan inflats, no són productius o no són competitius. No és això sinó que els 
serveis que presten són molt complexos i, de fet, moltes persones que són atesos en 
aquests hospitals són usuaris de l’IMAS que van i vénen amb una situació de 
marginació crònica molts d’ells, que necessiten d’unes cures pal·liatives que són molt 
cares, que necessiten uns tractaments molt especialitzats i molt multiprofessionals i 
dubta que això ho faci l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

La Sra. Llinàs ha dit que cap persona no quedarà sense atendre. Ho havia dit la Sra. 
Castro, llavors ho va dir el Sr. Bauzá i ara ho ha repetit la Sra. Llinàs i al seu Grup li 
agradaria saber si això és veritat perquè està completament segur que algunes 
persones, amb determinades problemàtiques, seran rebutjades per aquests hospitals 
perquè no estaran preparats per atendre-les com sí hi està l’Hospital General i sí hi 
està l’Hospital Joan March. 

Fa notar que sembla que el Partit Popular estigui dient “no hi ha més remei que haver 
de prendre aquest xarop perquè ens curarà a tots i tots serem més forts l’endemà” 
però, mentrestant, el que estan fent és fer caure l’estat del benestar que s’ha aixecat en 
aquest país durant 30 anys. 

El vessant que estan obrint ara –que és molt perillós, com deia el Sr. Alemany– és el 
de la privatització: ja estan els hospitals de Manacor i d’Inca en processos de 
privatització. Això ja ho veuran i puntualitza que les negociacions d’aquestes 
privatitzacions no s’estan fent a Mallorca sinó a Madrid i ja veuran com segurament 
serà una empresa ben coneguda a Espanya. 

Per acabar, li diu a la Sra. Salom que li agradaria que deixi de fer aquesta política de 
donar mitja esquena a Mallorca i donar mitja esquena al Govern. Cal que es posicioni 
d’una vegada per totes. És la presidenta del Consell de Mallorca i ha de defensar allò 
que és mallorquí i ha de defensar els mallorquins i les mallorquines ja que el Sr. 
Bauzá defensa la seva comunitat. 

La Sra. LLINÀS considera que la postura del Partit Popular ha quedat prou clara.  

El Sr. Garau, com que es veu que té una bolleta màgica, sap què passarà i per això 
assegura que els hospitals Sant Joan de Déu i Creu Roja no donaran els mateixos 
serveis i que no hi haurà els mateixos programes. 
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Remarca que aquesta és l’opinió del Sr. Garau i assegura que tot el personal serà 
recol·locat. De les 600 persones que conformen les plantilles d’aquests hospitals, les 
que són fixes, que en són 500, seran recol·locades i la resta té contractes d’interinitat o 
de substitució. 

Per altra banda, reitera que el Govern de les Illes Balears ha garantit que tots els 
pacients que actualment hi són i els que puguin venir seran atesos amb els mateixos 
serveis i programes que hi ha hagut fins ara. 

A la Sra. Palou, que li parlava de Son Espases, li diu que la seva formació política era 
la que no volia l’Hospital de Son Espases però després el varen construir i l’informa 
que el conseller Vicenç es va sobrepassar en més 280M€ en sobrecost en la 
construcció de l’Hospital de Son Espases. 

Tot això són conseqüències que han de pagar avui tots els ciutadans d’aquestes illes i 
és responsabilitat del Partit Popular, perquè governa, el fet de prendre decisions i 
mesures per tal d’administrar millor els recursos que té aquesta comunitat autònoma i 
que hi són gràcies a què cada ciutadà d’aquestes illes paga uns imposts i necessita 
d’uns serveis que siguin ben gestionats. 

Per concloure, recalca que aquesta és la responsabilitat del Partit Popular i amb 
aquesta finalitat fa feina. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que a continuació es votaran, de forma separada, les 
mocions però tal i com han estat presentades atès que cap dels grups proposants no ha 
acceptat la votació separada de determinats punts de cada moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
QUART PUNT. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, PER VIA D’URGÈNCIA, RELATIVA  AL TANCAMENT DELS 
HOSPITALS GENERAL I JOAN MARCH. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 30 d’abril el govern de les Illes Balears va fer públiques les mesures per a la reducció del 
dèficit de la comunitat en 350 milions d’euros, segons les directrius del govern d’Espanya. 
 
Entre les mesures adoptades pel Govern Balear, potser les més dràstiques són el tancament de dos 
hospitals socio-sanitaris  de Mallorca, l’Hospital General i l’Hospital Joan March, tots dos amb una 
llarga història d’assistència i profundament arrelats a la memòria sentimental dels mallorquins i 
mallorquines.   
 
En aquests moments, i després de recents inversions modernitzadores, els dos hospitals estan jugant 
una funció sanitària i social molt important en cures pal·liatives, rehabilitació i recuperació de malalts 
en situació de dependència i deshabituació alcohòlica. 
 
Si es deixen de prestar aquests serveis tal com ara es fan es col·lapsaria l’atenció dels hospitals per a 
malalts aguts de Son Espases, Son Llàtzer, Inca i Manacor, provocant importants problemes als serveis 
socials de Mallorca, molts d’ells gestionats per l’IMAS. 
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Per un altre costat, el tancament d’aquests dos hospitals suposarà  l’acomiadament dels interins 
d’ambdós centres, aproximadament el 25% de la plantilla. Això farà créixer l’atur i enfonsarà encara 
més l’economia de Mallorca. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat al Ple la 
següent                                      
 
                                                         MOCIÓ                              
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a la paralització dels tancaments 
dels hospitals de Mallorca, l’Hospital General i l’Hospital Joan March . 
                      
2. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a col·laborar amb el  Govern de les Illes Balears a 
desenvolupar el Pla d’accions socio-sanitàries de Mallorca, que garanteixi les prestacions  sanitàries i 
socials que ara es donen en la xarxa de serveis actual.  
 

 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-002125 a A-002502. 
 
El secretari general     La presidenta  
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA ACTUACIONS PO 33/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA ACTUACIONS PO 31/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA ACTUACIONS PA 94/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA ACTUACIONS PA 51/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 28/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 27/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 25/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 65/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 26/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 29/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 385/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/03/12 INTERPOSICIÓ  RECURS APEL.LACIÓ CONTRA DECISCIÓ 
JUDICIAL 71/2012, ACTUACIONS 13/2011 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA ACTUACIONS PA 45/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA ACTUACIONS PA 81/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA ACTUACIONS PA 14/2012 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE PALMA, 
ACTUACIONS 24/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS 26/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS 31 ACUMULAT 26/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.2 DE PALMA, 
ACTUACIONS PROCEDIMENT  26/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 INCA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 127/2011 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/03/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS ACTUACIONS PO 19/12 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/03/12 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 INCA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 1626/2011 
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BENESTAR 
SOCIAL 

22/03/12 DESIGNACIÓ 
REPRESENTANTS 

DEL CIM EN ELS GRUPS TÈCNICS DE LA 
CONFERÈNCIA SECTORIAL DE SERVEIS 
SOCIALS 

BARTOMEU MARQUEZ 
COLL I ALTRES 

 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/12 EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM.406/2010 DE 14 DE 
DESEMBRE DEL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/03/12 APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

ENTRE EL CIM I LA UNED PER 
DESENVOLUPAMENT PRACTIQUES PLA 
ESTUDIS DE LA DIPLOMATURA DE TURISME 

UBAY RIERA DIAZ  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/12 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT MERCEDEZ GARRIDO 
RODRIGUEZ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/12 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT JOAN ANTONI 
RAMONELL MIRALLES 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/12 INCLOURE NÓMINA DEL MES ABRIL PER DIETES 
ASSISTÈNCIA AL PLE I QUILOMETRATGE 

VEURE RELACIÓ 15725,04 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/12 INSTRUCCIONS  PER GARANTIR ELS DRETS DEL PROVEÏDORS 
DEL CONSELL DE MALLORCA  

  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/03/12 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ AL 
LLOC TREBALL 

SECRETARI PARTITS POLÍTICS J.P.B  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/12 CESSAMENT  
LLOC TREBALL 

SECRETARI PARTITS POLÍTICS J.P.B  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/12 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ  
LLOC TREBALL 

SECRETARI SEGON PARTITS POLÍTICS P.J.S  

MEDI AMBIENT 15/03/12 ESTIMAR RECURS ALÇADA B.LL.A  
MEDI AMBIENT 15/03/12 ESTIMAR RECURS ALÇADA L.M.G  
PRESIDÈNCIA 13/03/12 DELEGACIÓ ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DE LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI DEL 
JOC HÍPIC DE DIA 13 DE MARÇ DE 2012 

JAUME JUAN GARCÍA  

PRESIDÈNCIA 14/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

NIGER  

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ 
EMPRENDEDORES DE 
BALEARES 

 

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ PAU I 
COMPANYIA 

 

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ MEMÒRIA 
DE MALLORCA 

 

PRESIDÈNCIA 12/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CENTRE ESTUDIS 
ESPLAI 

 

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN BANCO 
DEL CONOCIMIENTO 

 



 317

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ DE 
DINAMITZADORS 
SOCIOCULTURALS 

 

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

GRUP BLANQUERNA  

PRESIDÈNCIA 23/03/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RATA PINYADA DE 
PALMA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

14/03/12 DESESTIMACIÓ  RECURS REPOSICIÓ DE COR, ASOCIACIÓN DE 
TRUEQUE DE BALEARES RELATIU INCRIPCIÓ 
EN EL REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

  

SECRETARIA 
GENERAL 

26/03/12 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CONSELL 

ASOCIACIÓN DANTE 
ALIGHIERI DE LAS ISLAS 
BALEARES 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/02/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER LACTANCIA 
FILL-A 

EMB 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/02/12 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS PER NAIXEMENT 
FILL-A 

MSJ 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/02/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MSJ 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 ALTRES FINALITZACIO REDUCCIO JORNADA  JMA 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/02/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MSJ 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.B LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.B) 

JGR 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/02/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CPM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/02/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

FRRB 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

01/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

AJLL 34,33 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  FCPT 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS MLMV 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
REDUCCIO JORNADA 

JFO 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/02/12 ALTRES SUBROGACIO CIM EN ELS DRETS I 
OBLIGACIONS LABORALS I DE 
SEGURETAT SOCIAL DE  
INSTITUT BALEAR NATURA EN RELACIO 
CONTRACTE TREBALL PER OBRA I 
SERVEI 

BTF 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 ALTRES SOL·LICITUD  D'INFORMACIO QUE HA FET 
CCOO A LA DIRECCIO INSULAR 
D'HISENDA I FUNCIO  
PUBLICA DEL CONSELL DE MALLORCA 

ALTRES 0 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO JUNTA 
PERSONAL DIRECCIO INSULAR HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA  
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

LBM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

06/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

FPT 34,33 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/03/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS AAOM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  JOM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS RMJ 315,19 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MMC 25,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS  ESS 112,9 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MMD 327,75 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PRR 655,51 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 ALTRES MODIFICACIO PORCENTATGE JORNADA JAAB 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

21/02/12 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIO PRESUPOSTARIA PLAÇA  DPT MEDI AMBIENT 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

28/02/12 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIO PLAÇA  DPT URBANISME I 
TERRITORI 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

06/03/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  PMRB 1631,46 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER PATERNITAT JACS 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

06/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCELLISO LLICENCIA PER PATERNITAT JFO 0 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PARTAERNITAT JMCM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/03/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JFG 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/03/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MPM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JGR 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

PJRA 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MAMB 263,44 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MMMG 342,32 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS MPM 327,75 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMEN BECA PER ESTUIDS CBM 458,85 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS CBM 702,33 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS ACR 286,96 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

MBB 68,67 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/03/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MNMV 34,33 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/03/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  RRG 2315,04 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES 

MPJ 79,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUISO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES 

MACP 79,4 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES  

RNF 77,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADA 
DE TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

MRF 73,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CODUIR 
VEHICLES 

DRL 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES  

JCG 79,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDIR 
VEHICLES 

SGP 79,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
TRAMITAVIO PROROGA CONDIR 
VEHICLES 

JJPA 80,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/02/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MAG 1294,08 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMEN I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL(ART 88 LLEI 3/2007) 

AAOM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/03/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ALG 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JRD 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

08/03/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JRD 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CAMJ 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMCC 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MFN 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LMGD 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLMM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SLB 0 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMSE 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FPD 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AJMV 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ECMP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMHC 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JSN 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSL 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/03/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJEP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/03/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO ALG 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 54/22110/20120305 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 22110 

ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA  
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS,S.A. 

35662,47 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

05/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
PRACTICADES CORRESPONENTS MES 
FEBRER 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/03/12 ALTRES COMPAREXEINXA DAVANT INSPECCIO 
PROVINCIAL DE TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL ILLES  
BALEARS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 ALTRES COMPAREIXENXA DAVANT TRIBUNAL 
ARBITRATGE I MEDIACIO ILLES BALEARS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

07/03/12 ALTRES ACREDITACIO  IMPROCEDENCIA 
JUBILACIO PER INCAPACITAT PERMANEN  

GOP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

06/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA 
INGRES DE LES QUOTES  
SEGURETAT SOCIAL PERIODE 
COTITZACIO FEBRER 2012 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1127381 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

06/03/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES AL 
PERSONAL CIM DINS NOMINA  
FEBRER 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 ALTRES TRASPAS PERSONAL A L'INSTITUT 
MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS PERE MAYOL MIQUEL 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO AMPLIACIO LLICENCIA PER 
MATERNITAT 

CVL 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER LACTANCIA 
FILL-A MENOR 12 MESOS EDAD 

CVL 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/03/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  BAA 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MBB 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES 
FACTURES AMB  
REFERÈNCIA 45/13000/20120315 
RELATIVES SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/187. 

TERCERS VARIS 8538,2 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER AMB OPCIÓ 
DE COMPRA DE 8 VEHICLES DE  
COMANDAMENT PEL SERVEI DE 
BOMBERS- MESOS GNER I FEBRER. 

SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

4473 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT AL LLOGUER- QUOTA 
104- I MANTENIMENT DE QUATRE  
VEHICLES AUTOBOMBA DE BOMBERS 
MES FEBRER. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

13172,78 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 41/08- EXP. FISC. 20/09-37/10. 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER I  
MANTENIMENT DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS. MES GENER. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA  

8466,34 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 41/08 - FISC. 20/09-37/10- 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT LLOGUER I  
MANTENIMENT DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS- FEBRER. 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. 

8466,34 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES FACTURES 
45/13000/2012312  
RELATIVA DESPESES SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/177. 

TERCERS VARIS 6483,36 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA FACTURA 
NÚM. 00002712  
RELATIVA SERVEI EMERGÈNCIES. 
Q/2012/176. 

VIAJES CAMPANARIO, 
SA 

269,9 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. FISC. 161.7/10 P. RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT SERVEI 
COMUNICACIONS  
SIRDEE PEL SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
TERMINALS I ACCESSORIS DE  
COMUNICACIONS ASSOCIATS AL MATEIX- 
EMERGÈNCIES- GENER. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA 

67510,37 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES 
FACTURES DEL DEP.  
COOPERACIÓ LOCAL. Q/2012/186 

TERCERS VARIS 6147,28 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

13/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 60/02. FISC. 435/02-251/05-88/11. 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT  
QUATRE VEHICLES AUTOBOMBA DE 
BOMBERS. GENER. 

SA NOSTRA DE 
RENTING, SA 

13172,78 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

09/03/12 CONTRACTE 
MENOR 

AUTORIZAR I DISPOSAR CONTRACTE 
MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I 
SERVEIS PER INTEGRAR DOS  
EQUIPS TETRAPOL DE BOMBERS DE 
MALLORCA EN LA INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONS DEL  
SEIB 112. 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU. 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/03/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL MCBF 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
ENGINYER-A TECNIC-A L RESIDUS 

DPT MEDI AMBIENT 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/03/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIO PER ASISTENCIA 
ACTIVITAT FORMATIVA I ABONAMENT 
DESPESA DE  
MATRICULA D'INSCRIPCIO 

MRC 130 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

14/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ A UN VEHICLE ADSCRIT 
AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT A 
ROMANDRE A  
L'APARCAMENT DEL PARC BOMBERS 
INCA. 

DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADES DE LES 
FACTURES  
45/13000/20120319 I Q/2012/224. 

TERCERS VARIS 6448 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/03/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MCP 1431,96 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

15/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA D'AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

1501 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/03/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CAP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

SVC 79,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES  

JRC 80,4 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMIA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES  

GMAB 80,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDUIR 
VEHICLES 

AMD 80,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA DE CONDUIR 
VEHICLES 

JBM 80,4 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA SECCIO SINDICAL CCOO 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO AMPLIACIO LLICENCIA PER 
MATERNITAT  

IPC 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT IPC 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JCTP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JCTP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT FILL-A JCTP 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA  SECCIO SINDICAL CCOO 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA SECCIO SINDICAL CCOO 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

12/03/12 DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRI
A PLACES 

DOTACIO PLAÇA  DPT PRESIDENCIA  0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

29/02/12 ALTRES INCREMENT IMPORT MAXIM 
COMPLEMENT PRODUCTIVITAD 
COORDINADOR EMERGENCIES  
SERVEI BOMBERS 

JRM 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

19/03/12 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL FRRB 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO BESTRETA CAC 1489,92 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA ASD 1812,96 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA SECCIO SINDICAL CCOO 0 
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 ALTRES DESIGNACIO PERSONES QUE HAN 
D'ATENDRE SERVEIS MINIMS AL CIM A LA 
VAGA GENERAL DIA  
29 MARÇ 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

22/03/12 ALTRES FIXACIO SERVEIS MINIMS VAGA GENERAL 
29 MARÇ 2012 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

16/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PETICIO SOL·LICITU FORMULADA AL CIM 
SOBRE ABONAMENT DESPESES 
TRAMITACIO  
PRORROGA PERMIS CONDUIR VEHICLES 
PERSONAL AREA OPERATIVA BOMBERS 
MALLORCA 

EML 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 RENÚNCIA I 
ANUL.LACIÓ 

RENÚNCIA PER PART AJUNTAMENT ARTÀ 
DE LA COOPERACIÓ TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DEL  
PROJECTE "ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE 
S'ESTACIÓ EN APARCAMENT I ZONA 
D'OCI" I FASE 2008. 

AJUNTAMENT ARTÀ 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

20/03/12 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 
17 MAIG 2010 PER SUBSTITUCIÓ DEL 
PROJECTE D'UN  
DELS PROJECTES CONCEDITS A 
L'AJUNTAMENT ARIANY PER 
COOPERACIÓ TÈCNICA 2009 PER UN  
ALTRE. 

AJUNTAMENT ARIANY 0 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. FISC. 161.7/10 P. RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL SERVEI 
MES FEBRER 2012  
DE COMUNICACIONS SIRDEE PEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT DE TERMINALS  
I ACCESSORIS DE COMUNICACIONS 
ASSOCIATS AL MATEIX. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA 

15512,88 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

23/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
FACTURA DEL SERVEI  
D'EMERGÈNCIES. Q/2012/272 

CEPSA CARD, SA 1379,18 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

26/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 E.F. 125/10PRECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT  
ELÈCTRIC, EN LA PART CORRESPONENT 
A LA DIRECCIÓ INSULAR EMERGÈNCIES. 
LOT 3.  

ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

443,39 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

27/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LES FACTURES 
AMB REFERÈNCIA  
45/13000/20120327 RELATIVES AL SERVEI 
EMERGÈNCIES. Q/2012/285. 

TERCERS VARIS 4880,03 

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIO 
LOCAL 

02/04/12 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA 
MUNICIPAL 

RESOLUCIÓ RELATIVA ASSISTÈNCIA 
CONSTITUCIÓ TRIBUNAL QUALIFICADOR 
PROVES SELECTIVES  
PER A COBRIR PLAÇA TÈCNIC 
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL- ASSESSOR 
JURÍDIC-LLETRAT- COM A  
FUNCIONARI DE CARRERA. 

AJUNTAMENT ALCÚDIA 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/02/12 ALTRES NOMENAMENT DIRECCIÓ FACULTATIVA 
DE L'OBRA DE RESTAURACIÓ MOLI VENT 
FARINER D'EN SOPA  
(MANACOR) 

A.D.Q. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

07/02/12 ALTRES RESOLUCIÓ INIC EXP. SANCIONADOR 
CZ0238/11 

J.S.P. 0 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

06/02/12 ALTRES RESOLUCIÓ INIC EXP. SANCIONADOR 
CZ0001/12 

D.S.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

01/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/44 3732,27 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

07/02/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0288/10 V.C.P. 751 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

07/02/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0002/11 M.A.B.R. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

07/02/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.A.LL.U. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/02/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPIONAT  
DE PERDIU AMB RECLAM MASCLE 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/136 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 850,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/139 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMA 

ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

319,92 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/144 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

280,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/145 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

770,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/135 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/135 2370,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/133 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/133 1278,11 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/126 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/126 2380,44 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/138 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 213,01 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/134 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 28,65 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/137 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2012/137 3375,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/152 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/152 721,18 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
Q/2012/146 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.L. 2699,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/15 

31,93 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

07/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/22 

55,11 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/21 

28,2 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/13 

30 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS J.R.M. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10593 

FERRACOSTA 2004, S.A. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12135 

P.S.J.D. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10147 

COSCONAR D'AMUNT, 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10488 

I.V.S. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/93 429,09 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/128 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 1184,92 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

02/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2012/128 RELATIVES AL  
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMÀ 

FONTANA 
INSTAL·LACIONS, S.L. 

1930,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. LA VEDA SA POBLA 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
DEMOSTRACIÓ CAÇA DE GUÀTLERA AMB 
CA MOSTRA 

S.C. LA VEDA SA POBLA 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS TIR AL COLOMÍ 

SOCIETAT BALEAR DE 
CAÇA I TIR 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT MALLORCA CAÇA 
GUÀTLERES CA DE MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS CAÇA 
GUÀTLERA AMB CA MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ DEL  
CAMPIONAT DE BALEARS SAN HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DCAPTURA COLOMS LL.B.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA COPA  
PRESIDENT SAN HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR 
CAÇA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

B.S.P. 63,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

M.R.R. 90 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES FI PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT  
SANCIÓ 

J.C.J. 60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0034/12 P.J.M.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0037/12 J.C.V. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0035/12 B.F.G. 0 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0033/12 F.T.C. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0030/12 J.LL.B. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0215/11 C.M. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0096/11 J.R.M. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0095/11 F.F.E. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/03/12 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR CZ0094/11 J.G.P. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0013/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.M.LL. 63,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0016/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

M.A.P.C. 60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0003/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.F.P. 60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0148/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

G.P.A. 60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0147/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

J.C.M.P. 60 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXP. SANCIONADOR CZ0141/11 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE  
LA SANCIÓ 

L.G.R. 451 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/03/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
10490 

G.D.S. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11340 M.V.R. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/02/12 ALTRES DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DELS 
REFUGIS 

M.LL.E. 26,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROPOSTA ACORD RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT A 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA A  
L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLROCA ANY 2012 PER FER FRONT A 
LES SEVES DESPESES 

INSTITUT ESPORT HIPIC 
DE MALLORCA 

20084500 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

03/04/12 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL DEP. MEDI AMBIENT 

F.A.C. 213,86 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0056/11 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

J.S.M. 1727,5 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0128/11 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

V.G.M. 451 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/11 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

F.V.S. 451 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0171/11 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT  
ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 

L.P.V. 451 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "ES RAVELLA" C.M.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT CAÇA PM-11448 W.P.E. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10396 BINIOBRIS, S.Ñ. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10362 TEIXVICESA 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/03/12 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12138 

C.M.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/02/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS 

R.P.G. 35,2 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08/02/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS 

M.P.R. 140,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J//2012/17 

249,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/91 10799,47 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0090/11 A.C.A. 375,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0093/11 V.B.N. 405,03 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0012/11 T.S.S 0 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0020/11 D.G.V. 63,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0091/11 D.L.F. 420,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0227/11 

A.O.B. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0149/11 

J.B.M. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0039/12 

J.R.A.T. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
GUATLERA A BRAÇ 

S.C. PUIG D'EN MARRON 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA DE CAÇA A 
GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA AMB 
ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ PROVA 
TIR A GUÀTLERA DE CARACTER LOCAL 

S.C. LLORET DE 
VISTALEGRE 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
COLOMI A COLOMBAIRE 

S.C. "LA VEDA" SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

02/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
COLIOMÍ A COLOMBAIRE 

CLUB TIR BONANY 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ TIR A 
GUATLERA CARÀCTER LOCAL 

S.C. LLORET DE 
VISTALEGRE 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ PROVA 
SAN HUBERTO AMB ABATIMENT 

S.C. "LA VEDA" SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS F.T.S. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28/03/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.B.B. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

03/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS P.M.G. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS G.S.F. 0 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.B.T. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/04/12 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL 

CICITRES, S.L. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

J.F.Z. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

D.A.C. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/02/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

Mª.C.E.R. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/01/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

P.J.S.B. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

P.A.F. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/03/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DEPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G. 0 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

I.F.G. 14,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.A.F. 14,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.J.S.B. 473,95 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

P.A.F. 448,9 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/02/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 503,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

Mª.C.E.R. 410,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

J.F.Z. 403,16 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRICULA 

D.A.C. 443,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

13/02/12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

C.D.E.F 69,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB ELS 
GRUPS POLITICS AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CONSELL DE  
MALLORCA AL MES DE FEBRER DE 2012 

GRUPS POLITICS 16933,56 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIO AMB ELS 
GRUPS POLITICS AMB REPRESENTACIO 
EN EL CONSELL DE  
MALLORCA MES DE GENER DE 2012 

GRUPS POLITICS 16933,56 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

03/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/49 440,94 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/58 872,34 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

13/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/57 1347,56 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/56 350,46 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

30/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIÓ DE RECONEIXMENT 
D'OBLIGACIO D'ABONAMENT A 
L'ASSOCIACIÓ ARRELS DE LA VALL  

ASSOCIACIO ARRELS 
DE LA VALL 

12000 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES SA NOSTRA DE 
INVERSIONES 

771,71 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES P.A.G 1289,6 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/89 742,92 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
LES OBLIGACIONS 

CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA SLU 

203,78 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/02/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO D'UNA RESOLUCIO DE 
JUSTIFICACIO DE LA BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

J/2012/7 223,02 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

30/12/11 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIO 
DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, REFERENT 
A L'APROVACIÓ DE  
COMPTES DE DESPESES 

Q/2011/2939 0 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28/02/12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

A.S.M 125,35 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28/02/12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
DE QUILOMETRATGE 

A.S.M 49,47 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28/02/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2012/19 526,17 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

02/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ AMB ELS 
GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CONSELL DE  
MALLORCA MARÇ DE 2012 

GRUPS POLÍTICS 16933,56 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

07/02/12 ALTRES RESOLUCIO D'INICI DE L'EXPEDIENT 
RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

UNED 0 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/12 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIO, ADJUDICACIÓ, 
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE LA 
CONTRACTACIO D'UN SERVEI DE  
PROCURADORA DELS TRIBUNALS PEL 
DEPARTAMENT D'ASSESSORIA JURIDICA 
DEL DEPARTAMENT  
DE PRESIDENCIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L'ANY 2012 

M.L.V.F 21239,99 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS  

Q/2012/158 209,56 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

14/03/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT PER DOTZE  
MESOS DEL SISTEMA ANTISPAM I 
ANTIVIRUS DE CORREU ELECTRÒNIC 

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIO 

12413,6 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIO MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT PER DOTZE  
MESOS DEL SISTEMA INFORMÀTIC 
D'ANTIVIRIC CORPORATIU INSTAL·LAT 
ALS ORDINADORS  
PERSONALS DEL CONSELL DE MALLORCA 

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ S.L 

14502,2 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'ADJUDICACIO DE LA 
CONTRACTACIO MENOR DE SERVEI DE 
MANTENIMEN PER DOTZE  
MESOS DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE 
REGISTRE RED PER EL CIM 

AGENCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
TECNOLOGIA 

4619,52 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

A.S.M//J/2012/23 254,35 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/161 142,78 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/162 4809,6 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/160 1779,96 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.R.S 2109,44 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES M.R.S 2119,16 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/12 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

RESOLUCIO D'ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI 
"MANTENIMENT PER DOTZE  
MESOS DE L'APLICACIÓ DE GESTIÓ DE 
RESERVES ON-LINE DELS REFUGIS DEL 
CIM" 

EVOLUCION 
INFORMATICA 
HOTELERA S.L 

10418,55 
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

27/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU A 
L'ENCÀRREC DE GESTIÓ A L'EMPRESA 
PÚBLICA TRANSFORMACIÓ  
AGRÀRIA, SOCIETAT ANÒNIMA PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS JARDINS  
DE LA FINCA RAIXA. 

TRAGSA 0 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA SLU 

829,51 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

Q/2012/212 121,86 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

21/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ PAGAMENT TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA 

AJUNTAMENT DE PALMA 395 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/310 838,6 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

28/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2012/39 650,23 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE DESPESES Q/2012/305 5998,23 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

30/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIO DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2012/42 555,7 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

20/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA 
S.L 

1862 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

205,02 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

219,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

146,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

329,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMI 

329,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DEL CAMI 

219,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

292,88 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

219,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARIA 

439,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

161,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

175,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
MONTUÏRI 

381,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
MONTUÏRI 

439,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ ACTUACIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

351,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

351,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

292,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE MURO 292,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE MURO 351,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA 

527,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
SINEEU 

73,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

351,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

351,46 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

219,66 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

ENTITAT LOCAL MENOR 
DE PALMANYOLA 

263,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

ENTITAT LOCAL MENOR 
DE PALMANYOLA 

241,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE SES 
SALINES 

175,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

161,09 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

263,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

175,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE LLUBI 527,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE LLUBI 87,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT D'ARIANY 263,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 

AJUNTAMENT D'ARIANY 527,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ CONCERT CIRCUIT MÚSICA 
TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT D'ARIANY 527,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ CONCERT DE MÚSICA 
TRADICIONAL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT  DE MURO 292,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUTNAMENT DE PETRA 256,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE PETRA 439,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE PETRA 256,27 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

527,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

439,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

329,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ANY 2010 
CIRCUIT DE MUSICA TRADICIONAL 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

329,46 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 
Q/2011/4129 

VARIS 113,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS AJUNTAMENTS 2010 

AJUNTAMENT DE SINEU 125 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CULTURALS AJUNTAMENTS 2010 

AJUNTAMENT DE LLUBI 92,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CULTURALS AJUNTAMENTS 2010 

AJUNTAMENT DE LLUBI 1038,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CULTURALS AJUNTAMENTS 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2674,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CULTURALS AJUNTAMENTS 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2674,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2674,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE SINEU 479,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 7279,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

3195,63 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT D'ARTÀ 705,88 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

2663,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT D'INCA 5449,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE 
BUGER 

190,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

2056,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SISTEMA 
EMMAGATZAMENT DE DE DADES 
CORPORATIVES DEL CONSELL  
DE MALLORCA 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS LA MISERICÒRDIA 
Q/2011/4131 

VARIS 767,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ SUBVENCIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 274,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ SUBVENCIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 292,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

LIQUIDACIÓ SUBVENCIÓ CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 366,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4144 

VARIS 345,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 2546,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

ESCOLES MUNICIPALS 
D'ESPORLES 

2814,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN 

1535,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

1558,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

1131 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 3000 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

1690,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT D'ARTÀ 728 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

2308,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

600 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2542,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT 
D'ALCUDIA 

3000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

1539,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

894,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRACCIONAMENT ABONAMENT 
DESPESES AMB DATA ANTERIOR A 
30/04/2011 

VARIS 865028,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ DEUTE AJUNTAMENT DE SELVA 99651,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA RELACIÓ 10/92020/20110912 

ENDESA ENERGIA, SAU 5941,39 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

19/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4140 

VARIS 1097,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI ACCEPTACIÓ DONACIÓ SRA. 
MARGARITA DURAN VADELL A FAVOR DEL 
CONSELL DE  
MALLORCA DEL QUADRE "PERFIL DE UN 
HOMBRE SERIO" DE LA COL·LECCIÓ  
ANOMENADA "ALZHEIMER" DE L'ARTISTA 
MARTÍN GARRIDO BARÓN 

CONSELL DE MALLORCA 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

1250 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS ENTITATS ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 2010 

AJUNTAMENT DE MURO 1818,23 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
CONTRACTE NETEJA EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA QUE  
DEPENEN DE LA D.I. DE SERVEIS 
GENERALS 

INDEFINIT 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4194 

VARIS 2418,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA RELACIÓ 73/92021/20111112 

ENDESA ENERGIA, SAU 9015,77 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES CONTRACTE 
MENOR SERVEI CONTROL D'INSECTES I 
RATES DE LA  
MISERICÒRDIA  

WILL-KILL, S.A. 571,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIO PAS -
AMICS DEL CAMÍ- 

9960 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIÓ PAS -
AMICS DEL CAMÍ- 

9659,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ DEUTE AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

9610,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

1247 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS 2010 

CENTRE CULTURAL DE 
FELANITX 

5280,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/11/11 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS 
INDEGUTS 

GLONETOMI, S.L. 784,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA OPERACIÓ 20110003876 

ENDESA ENERGIA, SAU 17272,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
CONTRACTE SERVEI DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT EDIFICIS  
CONSELL DE MALLORCA QUE DEPENEN 
DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE SERVEIS 
GENERALS 

INDEFINITS 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIONS VARIS 498 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRACCIONAR ORDRE ABONAMENT 
NOMINA TEATRE PRINCIPAL 

TEATRE PRINCIPAL 289343,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ CONTRACTE DE 
PRÉSTEC 

LA CAIXA 20000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT A FAVOR DE LA FUNDACIÓ 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

39015,08 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

20/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT A FAVOR ASSOCIACIÓ DE 
TEATRES I AUDITORIS PÚBLICS DE LES 
ILLES BALEARS 

ASSOCIACIÓ DE 
TEATRES I AUDITORIS 
PÚBLICS DE LES ILLES 
BALEARS 

5114,93 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES ENERGIA 
ELÈCTRICA DE LA MISERICÒRDIA 
RELACIÓ 73/92021/20111202 

ENDESA ENERGIA, SAU 8370,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 5292,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ DEUTE  AJUNTAMENT D'ALARÓ 2916,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS 2010 

CENTRE CULTURAL DE 
FELANITX 

4099,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS 2010 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

7418,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES COFELY COFELY ESPAÑA, SAU 41748,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES UTE LIREBA CIM UTE LIREBA CIM 9962,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA, S.A. 

37102,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILANCIA 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRÀNEA DE 
VIGILANCIA, S.A. 

6999,24 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTES 
CULTURALS 2010 

OBRA CULTURAL 
BALEAR DE CAMPOS 

943,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 70,64 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1491,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/03/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SOL·LICITUD FRACCIONAMENT ORDRE 
D'ABONAMENT NÒMINA TEATRE 
PRINCIPAL 

BBVA 329831,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 CONTRACTE 
MENOR 

CONTRACTACIÓ SUBSCRIPCIÓ AL 
PROGRAMA FINANCE ACTIVE DE GESTIÓ 
DE L'ENDEUTAMENT DE  
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

FINACE ACTIVE 6729,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D'ORDENAR EL PAGAMENT DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL  
DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA 

VARIS 569905,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4210 

VARIS 4629,24 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4207 

VARIS 638,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4205 

VARIS 565,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4206 

VARIS 1204,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

21/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 
Q/2011/4201 

VARIS 282,59 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE TPV 

LA CAIXA 139,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 197,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 
Q/2011/4214 

VAIRS 1775,72 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIÓ CANT I 
EXPRESSIÓ DE LES 
ILLES BALEARS 

2402,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIÓ 
D'ARTISTES VISUALS DE 
LES ILLES BALEARS 

2515,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIÓ VEÏNATS 
PLA DE SANT JORDI 

7013,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

OBRA CULTURAL 
BALEAR CAMPOS 

750 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ PROJECTE 
CULTURAL 2010 

ASSOCIACIÓ ARRELS 
DE VALL 

4015,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT PRÒRROGA 
CONTRACTE ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ 
DE PAPER (RECOLLIDA  
SELECTIVA) 

SAICA NATUR 
BALEARES, SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 24 OBRA 
PROJECTE DE VARIANT DE SONSERVERA 
EST CARRETERA MA-4040 

MELCHOR MASCARÓ, 
S.A.- CAIXABANK S.A. 

108350,92 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

22/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 55,9 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES UNIDAD DE 
SERVICIOS LA MEDITERRANEA S.L. 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA S.L. 

10820,54 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES UTE LIREBA CIM LIREBA CIM 1690,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES KLÜH LINAER, 
S.L. 

KLÜH LINAER, S.L. 40106,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

27/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES UNIDAD DE 
SERVICIOS LA MEDITERRANEA S.L. 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA S.L. 

10582,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES UNIDAD DE 
SERVICIOS LA MEDITERRANEA S.L. 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA, S.L. 

1380,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES KLÜH LINAER, 
S.L. 

KLÜH LINAER, S.L. 18489,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES CIA 
MEDITERRANEA DE VIGILANCIA 

CIA MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA 

2791,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES CIA 
MEDITERRANEA DE VIGILANCIA S.A. 

CIA MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

3036,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

28/12/11 ALTRES APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE 
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 
PROFESSIONAL  
ARQUIECTES I ENGINYERS SUPERIORS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ASEFA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS  

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/12/11 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXP CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE I DE TROFEUS I  
DISTINCIONS PER ALS PROGRAMES DE 
LA D.I. D'ESPORTS PER A L'ANY 2012 

NO DEFINIT 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

29/12/11 CONTRACTE 
MENOR 

CONTRACTACIÓ MENOR SUBSCRIPCIÓ AL 
PROGRAMA FINANCE ACTIVE DE GESTIÓ 
DE  
L'ENDEUTAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

FINANCE ACTIVE 6729,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 153,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

357187,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES CIA. 
MEDITERRANEA DE VIGILANCIA S.A. 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

69566,57 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES CIA. 
MEDITERRANEA DE VIGILANCIA, S.A. 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

34156,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES ENERGIA 
ELECTRICA 

ENDESA ENERGIA SAU 9793,35 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES ENERGIA 
ELÈCTRICA 

ENDESA ENERGIA SAU 3667,11 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES ASSEGURANÇA 
DANYS DEL PATRIMONI DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

NACIONAL SUIZA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

22192,48 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES ENERGIA 
ELECTRICA 

ENDESA ENERGIA SAU 16970,71 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES KLÜH LINAER, 
S.L. 

KLÜH LINAER, S.L. 16461,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES ENERGIA 
ELÈCTRICA 

ENDESA ENERGIA SAU 112,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMIS NARRATIVA 2011 E.L.V. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

A.C.C. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

B.N.N. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

R.B.M. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

P.F.C. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

G.P.E. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

S.A.M. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

X.P.B. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

J.L.M. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

C.G.S. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

M.A.O.C. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

G.L.M. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

P.B.F. 1445 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 2011 

G.F.F. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PREMI DE CREACIÓ 
LITERÀRIA 

V.S.L. 1445 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 
Q/2011/4008 

VARIS 14520,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ 2011 PER A 
MILLORA EQUIPAMENTS I 
IMFRASTRUCTURES 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

42726,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ 2011 PER A 
PROJECTE DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

50000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

APORTACIÓ ANY 2011 FUNDACIÓ 
SANTUARI DE LLUC 

FUNDACIÓ SANTUARI 
DE LLUC 

15000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE CRÈDITS COLONYA CAIXA DE 
POLLENÇA 
/OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

92726,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ 
D'ABONAMENT DESPESES A UNIDAD DE 
SERVICIOS LA MEDITERRANEA  
SL 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA SL 

4206,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE 
ASSEGURANÇA DANYS DEL PATRIMONI 
DLE CONSELL DE  
MALLORCA 

NACIONAL SUIZA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS SA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1009,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES NETEJA EDIFICIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER, S.L. 35076,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT ABONAMENT  INDEGUT R.G.N. 2055,95 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS LLAR DE LA INFÀNCIA I LLAR 
DE LA JOVENTUT 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA, SL 

1380,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT SERVEI DE VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA, S.A. 

2575,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT SERVEIS VIGILANCIA 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA, S.A. 

338,66 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES SERVEIS 
AUXILIARS DELS EDIFICIS DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

UNIDAD DE SERVICIOS 
LA MEDITERRANEA, S.L. 

10544,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT SERVEIS DE NETEJA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA  

UTE LIREBA CIM 35330,69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES SERVEIS DE 
NETEJA EDIFICIS DEL CONSELL 

KLÜH LINAER, S.L. 24447,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ 
D'ABONAMENT DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D'ESPORTS  
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

27988,79 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXPEDIENT NUM. 
448/2011 

PUIG GARAU, S.L. 1691,86 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXPEDIENT NUM. 
413/2011 

BEDANE BALEAR, S.L. 35843,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXPEDIENT NUM.  PRODAVINSA, S.L. 2893,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXPEDIENT NUM. 
398/2011 

E.G.F. 636,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXPEDIENT NUM. 
370/2011 

C.M.R.A. 2149,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT COMISSIÓ PRÉSTEC 
BANCARI 

BANCO DE SANTANDER 17503,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE TPV 

LA CAIXA 124,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 ALTRES ABONAMENT PERCENTATGE DESCOMPTE 
TPV 

SA NOSTRA CAIXA DE 
BALEARS 

40,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

30/12/11 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA UGE CARRETERES 65,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.F.P. 155,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

03/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.A.L.A. 61,9 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

05/01/12 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS 2010 

ASSOCIACIÓ ARRELS 
D'AVALL 

3642,93 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

05/01/12 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS 2010 

FUNDACIÓ TROBADA 1000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

05/01/12 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIÓ ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS 2010 

ASSOCIACIÓ DE 
MALABARISTES I 
BUFONS DE LES ILLES 
BALEARS 

10000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

05/01/12 ALTRES AUTORITZACIÓ MODIFICACIÓ 
CONTRACTE DE FACTORING 

INICIATIVES DE CIUTAT, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

05/01/12 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI 
MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT 
ASSEGURANCES CONSELL DE  
MALLORCA GENER A DESEMBRE 2012  

SERBROK, 
CORREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO SA 
NOSTRA S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 382/2011 B.C.M. 725,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 414/2011 M.A.R.N. 568,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 409/2011 H.C.R. 273,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 279/2011 D.S.S.C.D. 810 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 470/2010 REPRESENTACIONES 
ELÉCTRICAS 2005 S.L. 

1037,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 562/2010 URNOVA S.L.U. 50351 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 218/2011 M.R.V. 596,03 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 308/2011 B.O.S. 461,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 401/2011 M.J.R.L. 495,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 402/2011 M.J.R.L. 587,3 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 302/2008 PROMOCIONES CAN 
BLAU 2005 S.L. 

2126,45 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 365/2010 ES MONJOS 
INVESTIMENTS S.L. 

3459,28 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 340/2011 BINIPROYECT S.L. 789,75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 405/2010 A.L.B. 1210,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 428/2011 GRUPO WYX S.A. 2246,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 429/2011 ALDOS REPRISE S.L. 2146,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 440/2011 J.F.D. 5974 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 444/2011 HOTEL DON LEON S.A.U. 3038,84 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 445/2011 CAS BINIGARRIGUER 
S.L. 

385,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 446/2011 V.N.F. 320,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 449/2011 APARSUME S.L. 1473,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 454/2011 ALDEBARAN MALLORCA 
S.L. 

2921,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 450/2011 T.B. 1420,25 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 381/2011 B.C.M. 3385,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

10/01/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXP. CONTRACTACIÓ 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL I CIVIL DEL  
CONSELL DE MALLORCA I DEL SEU 
PERSONAL MITJANÇANT TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA I PROCEDIMENT  
OBERT 

NO DEFINITS 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 441/2011 J.F.D. 167,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 522/2011 J.M.M.P. 479,15 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 047/2011 J.M.M.P. 845,93 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 057/2011 BORCAP TRES S.L. 343,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 341/2011 B.R.R. 1180,43 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 386/2011 F.B.G. 748,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 411/2011 M.G.S.M. 6969 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 243/2011 GUELNOR S.L. 3091,21 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 166/2011 G.S.C. 808 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 017/2011 ALGECIREÑA DE 
CONTENEDORES S.L. 

3290,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 395/2011 EXHOTOR Y CO S.L. 2137,43 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 447/2011 J.M.C.B. 848,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS Q/2012/3 

VARIS 253,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 ABONAR 
SUBVENCIÓ  

ABONAMENT SUBVENCIO PROJECTES 
CULTURALS 2010 

FUNDACIÓ ROTGER 
VILLALONGA 

2673,47 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

12/01/12 ALTRES COMPENSACIÓ DEUTE SERPREISAL AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

5557,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

13/01/12 PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR 

MANAMENT A JUSTIFICAR HABILITAT 
CARRETERES 

HAILITAT CARRETERES 30080,51 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

RECLAMACIÓ ABONAMENT INDEGUT M.T.S.V. 72,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

16/01/12 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA Q/2012/1 

VARIS 793,32 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIÓ DENÚNCIA CONTRA 
PENYA MOTORISTA DE SANT JOAN 

S.A.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA TR BALEAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 29/11 

AGRÍCOLA DE 
PROMOCIONES SA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000370/2012 L.T.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000408/2012-EXPCED BANCAJA HABITAT SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000401/2012 R.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000244/2012 M.E.N.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
000790/2012 A 000804/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000773/2012 A 000789/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000760/2012 A 000772/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000732/2012 A 000759/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000695/2012 A 000731/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/018 CAFE CAPUCCHINO 
1919 SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/033 SUPERMERCADO CALA 
MARÇAL SHOP SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000181/2012-EXPCED K.K. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000243/2012-EXPCED M.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000230/2012-EXPCED A.C.E. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000287/2012-EXPCED A.P.R. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000028/2010-XIG 

CAN GUILLOT SA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 24/11 

CONSORCI DE 
RECURSOS 
SOCIOSANITARIS I 
ASSISTENCIALS DE LES 
ILLES BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/037 F.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001775 G.V.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001614 J.E.P.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001618 J.E.P.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011009249 F.D.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011011543 H.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001617 J.E.P.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112010013119 R.G.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 201120110011545 SINCRONIZACION 
TECNICA SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011007962 A.S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011017778 J.P.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011017776 J.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012000819 C.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012000924 J.R.V. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 201120120001377 J.M.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011011844 P.M.V.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011000032 B.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011015341 J.C.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011009201 SCABALEAR SA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.20112011016897 H.W.K. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000543/2012-EXPCED E.W. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000078/2006-XIG 

URBANIZACION 
S'ALMUDAINA DOS, SA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000142/2010-XIG 

L.A.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1679/2012 PERMÍS PER 
FORMIGONAR CAMÍ RURAL A LA MA-2124 
POL 3 PARC. 382 TM SOLLER 

B.B.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1637/2012 PERMÍS PER FER 
TANCAMENT DE FINCA A LA MA-15 PQ- 70 
TM ARTÀ 

M.C.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1718/2012 PERMÍS PER FER 
CREUAMENT PER LINIES ELÈCTRIQUES A 
LA MA-4014 PQ. 10,40 TM  
MANACOR 

X.L.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1674/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA I COL·LOCACIO DE 
BARRERES A LA  
MA-5020 POL. 16 PARC. 231 TM 
PORRERES 

J.G.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 15/2009 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RP DE 
L'ADMINISTRACIO 

M.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ EN LA NÓMINA DE DESPESES 
PER MATRÍCULA DERIVADES DE 
L'ASSITÈNCIA DE LA SRA.  
M.E.P. A JORNADES SOBRE REGLAMENT 
DE VALORACIÓ DE LA LLEI DEL SÒL 

M.E.P. 75 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ EN LA NÓMINA DE DESPESES 
PER MATRÍCULA DERIVADES DE 
L'ASSITÈNCIA DE LA SRA.  
M.R.P.E. A JORNADES SOBRE 
REGLAMENT DE VALORACIÓ DE LA LLEI 
DEL SÒL 

M.R.P.E. 75 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 EXPROPIACIÓ EXP. CM-64-MFI RESOLUCIO RELATIVA A 
LA FINCA 5.1 TM MANACOR OBRA: 
VARIANT DE PORTO  
CRISTO CLAU: 03-25.0-VA-MT 

J.V.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 43/2009 
DESESTIMACIO DE RECLAMACIO RESP. 
PATR. DE L'ADMINISTRACIO 

R.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 42/2009 
DESESTIMACIO RECLAMACIO RESP. PAT. 
DE L'ADMINISTRACIO 

FRUITA BONA 
HORTOFRUTÍCOLA, 
S.A.T 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-53/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE 
DANYS PRODUÏTS A  
CTRES. DE LA XARXA TITULARITAT DEL 
CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-46/11 EXP. SJA 
ORDRE INCOACIÓ EXPEDIENT 
RECLAMACIÓ DE DANYS  
PRODUÏTS A CTRES. DE LA XARXA 
TITULARITAT DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-54/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE 
DANYS PRODUÏTS A  
CTRES. DE LA XARXA TITULARITAT DEL 
CIM 

 SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-50/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE 
DANYS PRODUÏTS A  
CTRES. DE LA XARXA TITULARITAT DEL 
CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1720/2012 PERMIS PER ARREGLAR 
ESBOLDRECS A LA MA-3110 PQ. 5,800 TM 
MARRATXI 

D.R.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1683/2012 PERMIS PER PANTALLA 
ANTISONICA AMB TERRA VEGETAL A LA 
MA-13 PQ. 19,430 TM  
BINISSALEM 

J.D.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1729/2012 PERMÍS PER SIQUIA PER 
CONDUCCIO D'AIGUA A LA MA-4030 POL. 5 
PARC. 185 TM  
SANT LLORENÇ 

F.F.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1681/2012 PERMÍS PER 
RECONSTRUCCIÓ DE PARET DE PEDRA A 
LA MA-5100 PQ. ENTRE 4 I  
5 "SON GORNALS" TM PORRERES 

J.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1742/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA-15 PQ. 
36,200 POL. 5 PARC.  
509 TM SAN JOAN 

J.S.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1102B/2011 PERMÍS PER XARXA 
AÈRIA DE BT A LA MA-3421 POL. 4 PARC. 
153 TM SA POBLA 

F.P.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1C/2009 PERMÍS PER XARXA 
ELÈCTRICA DE B.T. A LA MA-5110 POL. 3 
PAR. 1551 I 540 I POL. 4  
PARC. 6 TM VILAFRANCA 

E.M.S. EN REP. DE 
G.M.R. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/12 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

EXP. 1102/2011 RESOLUCIÓ D'ANUL·LACIÓ 
D'AUTORITZACIÓ NÚM. 1102/2011 

F.P.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICACIÓ PROCEDIMENT PER A 
L'APROVACIÓ CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIACIÓ PROCEDIMENT MODIFICACIÓ 
PLA TERRITORIAL 

ORDENACIÓ TERRITORI 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2012/25 

INTERVENCIÓ GENERAL 2261,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2012/200 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2113,39 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000353/2012 A.J.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/180 INMOBILIEN UND 
BETEILIGUNGSVERWAL
TUNG SPB ESPAÑA, SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2001/204 ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/197 M.F.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. RP 68/2009 DESESTIMACIÓ RP DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

F.N.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP. 17/2011 APROV. PLA DE SEGURETAT 
I SALUT OBRES PROJECTE DE SISTEMA 
DE CONTENCIO A  
LA MA-1031 CAPDELLÀ-ANDRATX EXP. 
17/2011  

SECTOR RURAL, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1748/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIO CAIXA DE PROTECCIO I 
CASETA DE COMPTADORS A LA  
MA-15 POL. 6 PARC. 112 I 113 TM. ALGAIDA 

J.F.M.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1722/2012 PERMÍS PER XARXA 
ELECTRICA DE MT I CANVI DE 
TRANSFORMADOR A LA MA-5020  
POL. 16 PARC. 978 TM. LLUCMAJOR 

J.M.A.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1734/2012 PERMIS PER REFORMA 
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA A LA MA-
13A POL. 6 PARC.  
195 TM. SANTA MARIA DEL CAMI 

J.F.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/02/12 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP. RP 1/2012 REQ. ESMENA 
SOL·LICITUD INICIACIO PROCEDIMENT 
RP. DE L'ADMINISTRACIO 

J.F.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/02/12 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP. RP 2/2012 REQ. ESMENA 
SOL·LICITUD INICIACIO PROCEDIMENT 
RP. DE L'ADMINISTRACIO 

T.G.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1735/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ TANQUES PUBLICITÀRIES 
DEL MUNICIPI MA-3011 I MA- 
3040 TM SANTA EUGÈNIA 

AJUNTAMENT DE SANTA 
EUGÈNIA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 07/10-M MF2 ABON. FACT. 28ª 
CERTIF. MODIFICAT NÚM. 1 PROJECTE 
CONDICIONAMENT MA- 
2040 

UTE  VOPSA - PYOCSA 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 07/10-M MF2 ABONAMENT FACT. 27ª 
CERTIF. MODIFICAT NÚM. 1 PROJECTE DE  
CONDICIONAMENT MA-2040 

UTE VOPSA - PYOCSA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 07/10-M MF2 ABON. FACT. 26ª 
CERTIF. MODIFICAT NÚM. 1 PROJECTE 
CONDICIONAMENT MA- 
2040 

UTE VOPSA - PYOCSA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PER 
OBRA: PONT SOBRE EL TORRENT DE 
S'ALUET EN EL CAMI PM-V  
102-1 PORT D'ANDRATX  

PAVIMENTOS Y 
HORMIGONES 
CARRERAS, S.A. 

7641,27 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA PER 
OBRA: MILLORA DEL TRAÇAT DEL CAMÍ 
PM-V 104-1 PALMA- 
PUIGPUNYENT TRAM PK 8,650 AL PK 9,100  

PAVIMENTOS Y 
HORMIGONES 
CARRERAS, S.A. 

13551,47 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-52/11 ORDRE 
INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER 
RECLAMACIÓ DE DANYS PRODUÏTS  
A LES CTRES. DE LA XARXA DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES RP 25/2009 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ DE RESP. 
PATRIMONIAL DE  
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

F.N.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1765/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ DUES PANCARTES "FIRETA 
D'OPORTUNITATS" A LA MA-13  
PONT FESTIVAL PARK 

AJUNTAMENT DE MURO 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112012001463 K.W. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011008914 M.R.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20112011016046 ROLUND BLANCH, SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
000836/2012 A 000858/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. EXPT. 
000827/2012 A 000835/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000805/2012 A 000826/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000859/2012 A 000874/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000366/2012 COCOZINO, SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/181 M.M.B. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/11 ALTRES NÚM. EXPT. 055/2010-OT COMPLIMENT 
DEL REQUERIMENT CONTRA L'ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL  
DE MALLORCA DE 13 DE GENER PEL 
QUAL S'APROVA LA MD2PTIM, REALITZAT 
PEL MINISTERI DE  
FOMENT, PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL 
PROCEDIMENT ESCAIENT. 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/11 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 20/2009 
DESESTIMACIO DE RECLAMACIO DE 
RESP. PATR. DE L'ADMINISTRACIO 

J.B.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST FINCA 27 
OBRA: VARIANT DE SON SERVERA EST - 
ADD. 6 TM SON  
SERVERA 

B.J.S.L. I ALTRES 853,65 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST FINCA 
3,4,5,6 I 7 OBRA: VARIANT DE SON 
SERVERA EST - ADD. 2 TM  
SON  
SERVERA 

J.V.S. 3855,36 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST FINCA 1,2 
I 2.1 OBRA: VARIANT DE SON SERVERA 
EST - ADD. 3 TM  
SON SERVERA 

ABRIL 2004, S.L. 381,84 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST FINCA 123 
OBRA: VARIANT DE SON SERVERA EST - 
ADD. 10 TM SON  
SERVERA 

M.M.L.P. 3671,49 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/12 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 3/2012 INICI EXPEDIENT DE 
CONTRAC. SERV: ASSISTÈNCIA TEC. PER 
REALITZACIÓ PROSPEC.  
GEO. I ELABOR. INF. GEO. PER A PROJ. 
D'OBRES DE CTRES. DEL CONVENI AMB 
MINIST. DE FOMENT 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00290 ADJUDICACIÓ DE 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI: 
ASSAIG DE DEFLEXIONS A LA  
CTRA. MA-11 PALMA-ALFABIA  

ELSAMEX,  2478 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00190 ADJUDICACIO DE LA 
CONTRAC. MENOR SERVEI: ASSIST. TEC. 
PER PROJECTE  
CONSTRUCTIU DE LA REHABILITACIÓ DEL 
TÚNEL DE SON VIC 

ACCIONA INGENIERIA, 
S.A.U. 

21122 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

15/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1719/2011 PERMÍS PER REPARACIÓ 
DEFICIÈNCIES DETECTADES EN ITE A LA 
MA-1042 CAMÍ DE  
JESÚS, 130  

J.B.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 ALTRES ABONAMENT DE INDEMNITZACIÓ PER 
RAÓ DE SERVEI DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS  
D'EMERGÈNCIES DEL PERÍODE 28/11/11 A 
01/01/12 

A.M.G. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 ALTRES ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER 
RAÓ DE SERVEI DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS  
D'EMERGÈNCIES DEL PERÍODE 31/10/11 A 
28/11/11  

B.M.M. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORIDINÀRIES DEL 
PERSONAL PROPI I INTEGRAT DEL CIM 
CORRESP. AL MES DE  
DESEMBRE DE 2011 

G.A.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA NÓMINA 
DE DIETES DE MANUTENCIÓ PER RAÓ DE 
SERVEI  
CORRESP. AL MES DE DESEMBRE DE 

J.A.A. 0 
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2011 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINÀRIES DEL 
PERSONAL PROPI I INTEGRAT DEL CIM 
CORRESP. AL MES DE  
NOVEMBRE DE 2011  

M.A.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DE DIETES DE MANUTENCIÓ PER RAÓ DE 
SERVEI  
CORRESP. AL MES DE NOVEMBRE DE 
2011 

J.A.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 69/2009 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIO DE RESP. 
PATR. DE L'ADMINISTRACIO 

HILO DIRECT SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1520/2011 PERMÍS PER CREUAMENT 
I PARAL·LELISME PER GASODUCTE A LA 
MA-1 I ALTRES TMS  
PALMA, ESPORLES, CALVIÀ I ANDRATX 

ENDESA GAS 
TRANSPORTISTA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00455 ADJUDICACIÓ CONTRAC. 
MENOR SERVEI: VOL PER GENERACIÓ 
CARTOGRAFI 1:1000  
DELS PROJ. DESDOBLAMENT MA-19 I 
VARIANT DE CAMPOS 

SERVICIOS 
POLITECNICOS 
AÉREOS, S.A. 

17228 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1002B/2007 PERMÍS PER 
SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA A LA 
MA-15 PARC. 260 POL. 5 TM  
ALGAIDA 

M.S.G. EN REP DE M.F.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/12 EXPROPIACIÓ EXP. CM-64-MFI RESOLUCIO RELATIVA A 
LA FINCA 5.2 DEL TM DE MANACOR OBRA: 
VARIANT DE  
PORTO CRISTO CLAU: 03-25.0-VA-MT 

L.C.V. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000078/2011-XIG 

J.B.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000077/2011-HLSR A.G.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000146/2011-HLSR M.S.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000055/2011-HLSR BON TEMPS, SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000139/2008-XIG 

H.J.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000139/2011-HLSR A.S.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000158/2011-HLSR J.L.Q.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000109/2009-HLSR F.M.O. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 EMETRE 
INFORME SÒL 
RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000142/2011-HLSR PURITANISMO SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000142/2011-XIG 

C.V.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000160/2011-HLSR J.G.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000135/2011-HLSR G.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.000028/2011-HLSR P.J.B.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000080/2011-HLSR P.J.B.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000165/2009-XIG 

VIVEROS POU NOU, SAT 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2005/105 INDUSTRIAL 
MALLORQUINA SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000836/2012 A 000858/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000605/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000608/2012 BUILDING CENTER 
S.A.U. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000612/2012 M.C.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000611/2012 P.C.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000640/2012 M.C.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

16/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000875/2012 A 000899/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/004 MAR INDIGO SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/007 A.M.S. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/199 G.R.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/198 LAGOS PLAYAS, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

NUEVO PUEBLO 
ESPAÑOL SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 ALTRES QUALIFICACIÓ INFORME DE L'ACTIVITAT 
EXP. NÚM. 02/12 

FERRER MORELL SA 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 ALTRES QUALIFICACIÓ INFORME DE L'ACTIVITAT 
EXP. NÚM. 01/12 

PROYECTOS LA 
PUEBLA, SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000594/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000593/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000607/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/134 J.A.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP. MFI 16/2011 ADJUD. CONTRACTE 
SERVEIS ASSIS. TEC. PER COORD. I SEG. 
SALUT OBRES:  
ENLLAÇA MA-20 AMB MA-15 PER LA MA-
3018  

AZIMUT, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 ALTRES AUTORITZACIO PER ASSISTÈNCIA AL 
"CRASH TEST" CIDAUT A VALLADOLID 
SRS. I.G.T. I J.G.R. 

I.G.T. I J.G.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-33/11 IMPOSICIÓ 
OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A LES  
CTRES. TITULARITAT DEL CIM 

F.G.B. 289,82 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-12/11 IMPOSICIÓ 
OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS DANYS 
PRODUÏTS A LES  
CTRES. TITULARITAT DEL CIM 

J.J.P.D. 370,85 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/2012012800 TRAMESA 
RELACIO DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012  

SENSE ESPECIFICAR 997,97 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/2012012700 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM  
EXERCICI 2012 

ESTACION DE SERVICIO 
PORRERES, S.L. 

174,02 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/20120115 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

RICOH ESPAÑA, S.L.U. 64,05 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/20120109 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 678,1 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/20120126 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

893,17 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-34 APROV. PREU JUST DE L'ADO 
FINCA 19 DE L'OBRA: CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL  
TRAÇAT DE LA MA-13 TRAM SA POBLA-
ALCÚDIA ADD. 12 TM SA POBLA 

HEREUS DE J.C.S. 11521,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-34 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA CORRESP. A FINCA 48 OBRA: 
COND. I MILLORA  
CTRA. MA-13 TRAM SA POBLA- ALCÚDIA 
ADD. 41 TM ALCÚDIA 

DESCONEGUT 1402,1 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1844/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ DE PANCARTES "FIRA D'ES 
JAI" A LA MA-13 PONT  
ROTONDA BÚGER-CAMPANET TM BÚGER 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00755 RESOLUCIO ADJU. 
CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: EQUIP DE  
CÀRREGA EN PLACA NLT-357/98 DE 200 
KN 

MECÀNICA CIENTÍFICA, 
S.A. 

6579,74 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 ANUL.LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

EXP. 12M00190 ANUL. RESOL. DE 14 DE 
FEBRER DE 2012 D'ADJUDICACIÓ DE 
CONTRACTE MENOR DE  
SERVEI: A.T. PER ELAB. PROJEC. 
CONSTRUC. REHABILITACIÓ TÚNEL DE 
SON VIC 

ACCIONA INGENIERIA, 
S.A.U. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/2012013100 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. DEL  
CIM EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 1411,42 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. 79/45300/2012011700 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. DEL  
CIM EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 63,58 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF. 79/45300/2012011300 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. DEL  
CIM EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

26792,12 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1801/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ PARCARTES "TRIAL INDOR 
I FREESTYLE CIUTAT DE  
PALMA A LA MA-13; MA-19 I A LA MA-15 
TMS. MARRATXÍ, PALMA I MANACOR 

DIRECCIÓ INSULAR 
D'ESPORTS 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1843/2012 PERMÍS PER 
REHABILITACIÓ I REFORMA DE DOS 
HABITATGES I CONDICIONAMENT  
D'ACCÉS A LA MA-3423 POL. 3 PARC. 124  

G.A.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. SJA CTRES. RP 73/2009 I RP 24/2010 
P.A. 392/2010 RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ  
DERIVADA SENTÈNCIA 447/2011 

D.H.P. 669,71 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1800/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ DE DUES PANCARTES 
"XXVIII FIRA DEL FANG DE  
MARRATXÍ A LA MA-13 PONT DES CAÜLLS 
TM MARRATXÍ 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1582/2011 PERMÍS PER 
CANALITZACIÓ TELEFÒNICA A LA MA-2200 
P.Q. 58 TM POLLENÇA 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-1/12 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT PER RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
CTRES. DEL CIM  

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-4/12 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT PER RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
CTRES. DEL CIM  

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 18/10 MF1 ABONAMENT FACT. 14ª 
CERTIF PROJECTE DE VARIANT DE 
PORTO CRISTO  

VIAS I 
CONSTRUCCIONES I 
EXCAVACIONES 
S'HORTA 

1919,66 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 18/10 MF1 ABONAMENT FACT. 15ª 
CERTIF PROJECTE DE VARIANT DE 
PORTO CRISTO  

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

131191,35 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/10 MF1 ABONAMENT FACT. 14ª 
CERTIF PROJECTE DE VARIANT DE LLUBÍ  

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

1539,82 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/10 MF1 ABONAMENT FACT. 15ª 
CERTIF PROJECTE DE VARIANT DE LLUBÍ  

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

117899,26 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 16/2008 
DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RP DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

A.A.F. EN REP. DE M.R.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120111 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 2565,23 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120121 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

EMAYA, EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM, S.A. 

718,58 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1775/2012 PERMÍS PER 
REHABILITACIÓ DE PARET I TANCAMENT 
AMB REIXETA A LA MA-2121  
CTRA. FORNALUTX, 23 TM SÓLLER 

G.O.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1737/2012 PERMÍS PER PROJECTE 
DE XARXA DE BT. SOTERRADA A LA MA-
3323 PQ. 8,2 PARC.  
256-257 POL. 5 TM SANT LLORENÇ 

J.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 783/2005C PERMÍS PER XARXA 
ELÈCTRICA SOTERRADA DE BT. A LA MA-
14 PQ. 18,620 TM  
FELANITX 

D.V.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 497/2010B PERMÍS PER FER OBRES 
MENORS A LA MA-2121 CTRA. DE 
FORNALUTX, 11 TM SÓLLER 

S.D.E. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-51/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-32/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-47/11 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-08/12 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-05/12 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-6/12 ORDRE 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
DE DANYS PRODUÏTS A  
LES CRTRES. DEL CIM 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120119 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 672,43 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012013000 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2011 2012 

SENSE ESPECIFICAR 10109,8 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012010800 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2011 I 2012 

SENSE ESPECIFICAR 851,54 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012011600 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 877,06 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1876/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ DE DUES PARCARTES "DIA 
INTERNACIONAL DE MUJERES"  
A LA MA-1 PONT PALMANOVA I PONT 
PORTALS NOUS  TM CALVIÀ 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1814/2012 PERMÍS PER AIXECAR 
COLUMNES I COL·LOCAR BARRERES DE 
FERRO A LA MA-3310  
POL. 14 PARC. 698 FINCA SON 
SANTANDREU TM PETRA 

B.B.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

EXP. SJA CTRES. RP 84/2008 
DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE 
RESP. PAT DE L'ADMINISTRACIÓ 

B.J.B.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012400 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

COMERCIAL BORDOY, 
S.L. 

268,53 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012500 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

190,63 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012300 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 293,65 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012300 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 293,65 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012500 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

190,63 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012400 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

COMERCIAL BORDOY, 
S.L. 

268,53 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120204 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 838,33 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/20120120 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES. EXERCICI  
2012 

SENSE ESPECIFICAR 2013,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012012500 TRAMESA 
RELACIÓ DE FACTS. PER DESPESES 
SERVEI DE CTRES.  
EXERCICI 2012 

SENSE ESPECIFICAR 1275,85 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1809/2012 PERMÍS PER FOLRAR 
FAÇANA DE PEDRA A LA MA-2122 CAMI 
DES MURTERAR, 38 TM  
SOLLER 

M.R.L.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1845/2012 PERMÍS PER ARREGLAR 
PARET A LA MA-15 PQ. 58,800 TM SANT 
LLORENÇ 

M.R.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1826/2012 PERMÍS PER INSTAL·LAR 
SENYALS INDICADORS DE COMERÇ A LA 
MA-13A TM  
MARRATXÍ 

CONSTRUCCIONES 
ASENSIO RUIZ, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 ALTRES ASSENTAMENT INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE D'ENTITATS URBANÍSTIQUES 
COL·LABORADORES LA  
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA 
COMPENSACIÓ UA-3 SES SALINES 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000311/2012 J.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000566/2012 BUILDING CENTER SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTITIVAT NO 
PERMANENT 

CLUB TRIATLÓ 
PORTOCOLOM 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000596/2012 S.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000598/2012 J.G.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/017 COMUNITAT 
PROPIETARIS EDIFICI 
SKAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/002 5000 INVERSIONS 
SONPELAT SL 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00555 ADJ. I RECONEIX. 
OBLIGACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SERVEI: A. TEC. PER  
REDACCIO ESTUDI ALTERNATIVES 
REMOD. ENLLAÇ MA-13 AMB MA-30 
PERLLONG. 2N CINTURÓ 

ANETO CONSULTORES, 
S.L. 

21181 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP. 12M00855 ADJUD. CONTRACTE 
MENOR DE SERVEI: RESOLUCIÓ 
INTERFERÈNCIES MOD. LINIA DE  
BT PER OBRES MOD. NUM. 1 COND. MA-
2130 TRAM: INCA-CAIMARI 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, SLU 

18313,71 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP. 53/2010 APROV. PLA DE SEG. I 
SALUT OBRES PROJECTE ENLLAÇ MA-20 
AMB LA MA-15 PER LA  
MA-3018 

MELCHOR MASCARO, 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 79/45300/2012020600 TRAMESA 
FACT. 0335/2012 PER DESPESES SERVEI 
DE CTRES. CIM  
EXERCICI 2012 

DOSIMETRIA 
RADIOLOGICA, S.A. 

290,14 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/02/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1846/2012 PERMÍS PER COL·LOCAR 
PALS I REIXETA SOBRE PARET DE PEDRA 
A LA MA-4020 POL.  
18 PARC. 2077 TM MANACOR  

M.A.G.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000073/2011-HLSR M.Q.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000148/2010-HLSR M.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000109/2011-HLSR HABITAT SOCIAS SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000061/2010-HLSR J.M.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000914/2012 A 000932/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000950/2012 A 000964/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000934/2012 A 000949/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000900/2012 A 000913/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/023 J.S.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/046 PONTENOVO S.A. 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/042 J.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
D'URBANISME I TERRITORI J/2012/32 
(3/2012) 

INTERVENCIÓN 
GENERAL 

2333,5 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP. 9/08 I 04/09-M DEVOLUCIO FIANCES 
DEF. PROJECTE MOD. NUM. 1 REFORMAT 
DE REF. DEL FERM  
I MILLORA TRAÇAT CTRA. MA-3040 ACCÉS 
A SANTA EUGÈNIA 

UTE VOPSA-MAN, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 15/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERV. XARXA DE CTRES. 
DEL CIM ZONA 3  

LLABRES FELIU, S.L.U. 297206,77 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 18/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ DE LA XARXA 
DE CTRES. DEL  
CIM ZONA 6 

AGLOMSA 88865,06 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 20/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. DEL CIM  
ZONA 8  

MELCHOR MASCARO, 
S.A. 

73254,84 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/03/12 EXPROPIACIÓ EXP. CM-61-MFII-CAIB RESOLUCIO 
RELATIVA A FINCA 6 TM INCA EXPEDIENT 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA 

I.A.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 79/45300/20120112 RELACIÓ DE 
FACTURES PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. CIM EXERCICI  
2011 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

37461,25 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 79/45300/2012011400 RELACIÓ DE 
FACTURES PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. CIM EXERCICI  
2012 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

36200,39 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1854/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA-3130 POL. 
28 PAR. 272 TM  
ALGAIDA 

M.M.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1851/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA-4040 PQ. 
9,500 TM  
CAPDEPERA 

J.M.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 13/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES.  
DEL CIM ZONA NUM. 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

142293,5 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 19/09 ABONAMENT FACT. 23ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES.  
DEL CIM ZONA NUM. 7 

ELSAMEX, S.A. 66666,23 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 32/10 ABONAMENT FACT. 8ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES. DEL  
CIM EIX PONENT-LLEVANT 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

265093,09 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 35/10 ABONAMENT FACT. 9ª CERTIF. 
SERVEI PEL MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
PÚBLIC A LES CTRES. DEL CIM 2011-2014 
ZONA B  

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

13826,19 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 14/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CTRES.  
DEL CIM ZONA NUM. 2 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, S.A. 

249068,59 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 18/09 ABONAMENT FACT. 16ª CERTIF. 
PROJECTE DE VARIANT DE PORTO 
CRISTO MF1 

VIAS I 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

474060,07 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/10 ABONAMENT FACT. 16ª CERTIF. 
PROJECTE DE VARIANT DE LLUBI MF1 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
I EXCAVACIONES 
S'HORTA 

142487,97 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M04590 AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ CORRESP. 1ª FACT  
CONT. MEN. SERVEI: TOPOGRAFIA 
VARIANT NORD D'INCA, MA-13A PK 30 

INSULAR SURVEY, SLP 13570 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1837/2012 PERMÍS PER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA-5030 POL. 
15 PARC.  
53,251,108 I 61 TM PORRERES 

F.L.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP. 12M00855 RECTIFICACIÓ RESOL. 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR: 
RESOL. INTERF. MOD.  
LINIA BT PER OBRES MODIFICAT NUM. 1 
COND. MA-2130 INCA-CAIMARI 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

18313,71 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 26/2010 P.A. 421/2010 
RECONEIXEMENT OBLIG. SENTENCIA 
NUM. 67/2012 DICTADA PEL JUTJAT  
CONTENCIOS ADM. NUM. 1 DE PALMA 

M.E.P. 525,62 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 ALTRES EXP. RP 61/2008 ESTIMACIÓ RECLAMACIÓ 
RESP. PAT. DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
INTERPOSADA  
PEL SR. D.A.S. 

D.A.S. 1502,53 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA EXPROP FINCA 37 OBRA: 
VARIANT DE SON SERVERA  
EST ADD. 12 TM SON SERVERA 

B.S.N. 2106,74 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-32 APROV. PREU JUST I ADO 
FINCA 91 DE L'OBRA: DESDOBLAMENT 
MA-15 TRAM MONTUÏRI- 
MANACOR ADD. 23 TM PETRA 

M.A.S. 47456 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 EXPROPIACIÓ EXP. CM-56 APROV. EXPEDIENTS EXPROP 
FORÇOSA PER OCUPACIÓ URGENT OBRA: 
MILLORA I  
CONDICIONAMENT MA-4032 DES DE LA 
MA-4040 AL PORT VELL. TM SON 
SERVERA 

SENSE ESPECIFICAR 91497,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA FINCA 20 OBRA: VARIANT DE 
SON SERVERA EST  
ADD. 13 TM SON SERVERA 

M.S.N. 1689,99 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA FINCA 24 OBRA: VARIANT DE 
SON SERVERA EST  
ADD. 11 TM SON SERVERA 

G.V.V. 2002,65 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA FINCA 114 OBRA: VARIANT DE 
SON SERVERA EST  
ADD. 14 TM SON SERVERA 

F.M.R.R. I S.M.S. 267,6 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/03/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

EXP. CM-58 APROV. PREU JUST I ADO 
DESPESA FINCA 104 OBRA: VARIANT DE 
SON SERVERA EST  
ADD. 7 TM SON SERVERA 

A.L.P. I I.L.P. 192 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DIETES DE MANUTENCIÓ PER RAÓ DE 
SERVEI CORRESP.  
AL MES DE GENER DE 2012 

A.A.J. I ALTRES 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
DE SERVEI  DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS  
D'EMERGÈNCIES DEL PERÍODE 2/01/12 A 
30/01/12 

A.R.F. I ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINÀRIES DEL 
PERSONAL PROPI I INTEGRAT DEL CIM 
CORRESP. AL MES DE GENER  
DE 2012 

A.A.J.  0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 ALTRES PRÒRROGA PROG. GESTIÓ DE LES 
OBRES DEL CONVENIS EN MATERIA DE 
CTRES. SUSCRITS AMB EL  
CIM I MINISTERI DE FOMENT I ENTRE EL 
CIM I LA CAIB 

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP. 17/2010 APROV. ANNEXES 6, 7 I 8 AL 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL DE LES OBRES  
DEL PROJECTE DE VARIANT DE LLUBÍ MFI 
CLAU: 03-19.0-VA 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES - 
EXCAVACIONS S'HORTA, 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M00190 RECONEIXEMENT 
DESPESA I OBLIG. 1ª FACT.  CONTRACTE: 
ASSIST. TEC.  
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
OBRES ENLLAÇ MA-11 AMB MA-20 MFI 

CIMAR INGENIERIA, S.L. 8000 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M01290 RECONEIXEMENT 
DESPESA I OBLIG. 1ª FACT.  CONTRACTE: 
ASSIST. TEC.  
COORDINACIÓ PER RESTAURACIÓ DE 
MOLÍ CTRA. MA-13 PQ. 40 TM SA POBLA 

F.S.F. 16123,81 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 3/2010 AUT. DISP. DESPESA I REC. 
OBLIG. 3ª I 4ª FACTS. CONTRAC.: AS. TÈC. 
COORD. SEG. I  
SALUT OBRES PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST 

ATP ASESORÍA TÉCNICA 
Y DE PROYECTOS S. 
XXI, S.L. 

7014,52 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 APROVAR 
PROJECTE 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEL 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE MOLÍ 
D'AIGUA CTRA. MA-13 PQ. 40  
(MOLÍ DE CA'N PEP DE MEL) TM SA POBLA 

SENSE ESPECIFICAR 85651,25 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP. SJA CTRES. DA-07/12 ORDRE 
INCOACIÓ PER RECLAMACIÓ DE DANYS 
PRODUÏTS A CTRES. DEL  
CIM  

SENSE ESPECIFICAR 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. REF. 79/45300/20120201 RELACIÓ DE 
FACTS.  PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

37205,11 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. REF. 79/45300/2012020300 RELACIÓ 
FACTS. PER DESPESES SERVEI DE 
CTRES. EXERCICI 2012 

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL 

46926,15 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1888/2012 PERMÍS PER 
CONDICIONAR ACCÉS I FER TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA- 
5030 PQ. 1,100 TM MONTUÏRI 

M.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1819/2012 PERMÍS PER 
INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE CARPA 
D'HIVERNACLE A LA MA-3020  
PQ. 1,800 TM SANTA MARIA 

J.E.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1882/2012 PERMIS PER FER 
PÈRGOLA I RECONSTRUIR MUR A LA MA-
10 POL. 4 PARC. 124 TM  
ESTELLENCS  

J.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000309/2012 S.W. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

23/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000965/2012 A 000981/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
000982/2012 A 0001011/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001012/2012 A 001026/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXPT. 37/11 
 

POLIGONO DE ARTA SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/307 
DEL SERVEI D'ITV 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

155,83 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/304 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1902,53 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/047 J.B.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/016 M.N.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/043 MARGARITA 
SANTANDREU I PEDRO 
VILLALTA CB 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/296 
DEL SERVEI D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES (17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

755,66 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M05490 AUTORIT. DISPOS. DE LA 
DESPESA I RECONEIX. OBLIG. DE LA 1ª 
FACT. CORRESP. AL  
CONTRACTE MENOR D'OBRA: REPARACIO 
ESBOLDREC DE PARET SECA A SA 
DRAGONERA 

ANTONIO NADAL SALAS 4059,2 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M03490 AUTORIT. DISP. DESPESA 
CORRESP. AL CONTRACTE MENOR DE : 
ADQUISICIÓ DE  
VESTURI PER AL PERSONAL DE LES 
BRIGADES DE GESTIÓ PRÒPIA LOTS 
5,6,11 I 16 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 9/2009 MF2 PLURIANUAL 2009-2011 
INCREMENT DESPESA CONTRACTE PER 
SERV.  
D'ASSISTENCIA TEC. PER A COORD. SEG. 
I SALUT OBRES: PROJ. MILLORA CTRA. 
MA-5020 LLUC-POR 

T.SC.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

09/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 13/09 ABONAMENT FACT. CORRESP. 
26ª CERTIF. PROJECT. CONSERVACIOÓ 
DE LA XARXA DE  
CTRES. DEL CIM ZONA NUM. 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

78264,29 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

EXP. 11M04590 RESOL. CONTRAC. MENOR 
DE SERVEI: TREBALL DE TOPOGRAFIA DE 
LA VARIANT  
NORD D'INCA MA-13A, PK 30 MF1  

INSULAR SURVEY, SLP 7434 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP. 12M00555 RECT. RESOL. DE 29-02-
2012 D'ADJ. I REC. OBLIG. CONTRAC. 
MENOR: ASSIST. TÈC.  
PER RED. ESTUDI ALTERNATIVES ENLLAÇ 
MA-13 AMB MA-30 PROLONGACIÓ 2N 
CINTURÓ 

ANETO CONSULTORES, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 29/2010 REC. OBLIG. 9ª FACT. CONT. 
SERV: ASSIST. TÈC. COORD. SEG. I SALUT 
OBRES  
VARIANT DE LLUBI (PLURIANUAL 2010-
2012) 

SGS TECNOS, S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 16/09 ABONAMENT FACT. 25ª CERTIF. 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CTRES. DEL CIM  
ZONA 4  

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, S.A. 

41707,87 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-45/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

TRANSPORTES 
SANITARIOS ISLEÑOS, 
S.A. 

374,92 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-46/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

M.A.F. 402,62 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-53/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

M.G.G. 398,45 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-50/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

M.B.C. 277,8 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-54/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

SANCHEZ 
ALIMENTACIÓN, S.A. 

119,61 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-42/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

J.J.M.C. 1437,47 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. SJA CTRES. DA-52/11 IMPOSICIÓ DE 
SATISFER ELS DANYS PRODUÏTS A 
CTRES. DE LA XARXA  
TITULARITAT DEL CIM 

J.A.V.T. 1840,42 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/03/12 ALTRES DICTAMEN DE L'ACTIVITAT EXPT. 44/11 NATURAL CASH SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.  000376/2012 M.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000603/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001034/2012 A 001053/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001027/2012 A 001033/2012 

VARIS 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/03/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001054/2012 A 001062/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA LLORET 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000119/2011-HLSR B.A.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/03/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES Q/2012/405 
DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

INTERVENCIÓ GENERAL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1853/2012 PERMÍS PER AMPLIACIÓ 
XARXA BT A LA MA-3421 POL. 1 PARC. 32 I 
33 TM CAMPANET 

ELECNOR, S.A. 
DELEGACIÓ BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/025 FINCAS CAVANDINI SL 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1901/2012 PERMÍS PER 
COL·LOCACIÓ DE 2 PANCARTES "FIRA 
D'OPORTUNITATS" A LA MA-13  
PONT HOSPITAL D'INCA I POL. MARRATXÍ 
TM INCA I MARRATXÍ 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000003/2012-HLSR A.S.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 452B/2007 PERMÍS PER 
CONDICIONAMENT D'ACCÉS I 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA A LA  
MA-3130 PQ. 2,300 (PINA) TM ALGAIDA 

J.G.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000191/2010-HLSR HERMANOS MORELL 
SITJAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

30/03/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
SERVEI D'ITV DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI 

INTERVENCIÓ GENERAL 693,66 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/014 B.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000139/2011-XIG 

A.T.E. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

08/11/11 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000042/2011-HLSR G.S.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000145/2011-HLSR J.R.V.Q 0 
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DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000125/2011-HLSR B.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000167/2011-HLSR J.M.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.000164/2011-HLSR F.F.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

29/03/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000433/2012 J.V.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000126/2012 J.G.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/12 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000606/2012 SERVIHABITAT XXI, SAU 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/12 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000770/2012 A.R.C.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001106/2012 A 001121/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001100/2012 A 001105/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

CÈDULES HABITABILITAT NÚM. 
001063/2012 A 001099/2012 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/026 I.F.J. 0 

 

 


